
 

Diumenge camina per la Marató a Sant Julià de Vilatorta i Vilalleons 

Dijous, 17 de desembre de 2020  
 

Actes per la Marató de TV3. Diu molt de Vilatorta i Vilalleons.   

Notícies - Dijous, 17 de desembre de 2020   

 

Aquest diumenge 20 de desembre ens tornem a posar en marxa per donar suport a la 

Marató de TV3 i seguir lluitant contra la covid-19 fent esport i gaudint del nostre entorn.  

Més informació  

 

 

L’Ajuntament convoca una plaça de tècnic d’administració 

general  

 

Notícies - Dimecres, 16 de desembre de 2020   
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Oberta la convocatòria per incorporar una plaça de Tècnic d’Administració General. 

Consulteu les bases de la convocatòria a l'enllaç adjunt. 

Més informació  

 

 

Avís de talls a l'Avinguda Balmes   

Notícies - Dimecres, 16 de desembre de 2020   

 

A partir del dia 16 a 1/4 de 4 de la tarda fins el dia 23 de desembre quedarà 

tallada l'Avinguda Balmes, entre el carrer Sant Roc i el carrer Compositor Victori, i entre 

el carrer Calldetenes i carrer de les Roques.  

Més informació  

 

 

La Generalitat convoca noves subvencions per les persones 

treballadores autònomes  
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Notícies - Dimarts, 15 de desembre de 2020   

 

S'obre la convocatòria per a l'any 2020 per a la concessió de les subvencions per a la 

concessió d’ajuts extraordinaris i d’emergència per afavorir el manteniment de l’activitat 

econòmica de les persones treballadores autònomes, persona física, i de les persones 

treballadores autònomes que formen part d’una microempresa davant els efectes de les 

noves mesures adoptades per fer front a la covid-19. 

Més informació  

 

 

Nadal en vers   

Notícies - Dimarts, 15 de desembre de 2020   

 

El dissabte 26 de desembre, a les 6 de la tarda, al Saló Catalunya, vine a veure El Poema 

de Nadal de Josep M. de Sagarra. Interpretat i recitat per Valentí Maymó. En el 10è 

aniversari del Nadal en Vers es recupera el text que es va recitar en la primera edició, 

l'any 2011, a l'església de Vilalleons. El músic, rapsoda i actor Valentí Maymó ens oferirà 

una versió dramatitzada del popular poema de Josep M. de Sagarra. (Aforament limitat). 

Reserva d'entrades a Infovilatorta app o 1 hora abans a taquilla. 
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Més informació  

 

Curs de monitor d'activitats de dinamització en l'àmbit 

poliesportiu  

 

Notícies - Dimarts, 15 de desembre de 2020   

 

Aquest Nadal el Consell Esportiu d'Osona torna amb el curs de Monitor d'Activitats! No 

deixis escapar l'oportunitat i aprofita aquest Nadal per formar-te! Amb aquest curs podràs 

registrar-te al ROPEC (Registre Professional de l'Esport).  

Més informació  

 

 

Aquest dijous no hi haurà atenció presencial de Sorea   

Notícies - Dimarts, 15 de desembre de 2020   

 

Sorea informa que per motius d'organització del personal aquest dijous 17 de 

desembre  no podrà fer l'atenció presencial a les oficines de l'Ajuntament tal i com estava 

previst. Recordeu que a partir del 7 de gener  es reprendrà l'atenció presencial que serà 

cada primer i tercer dijous de mes. 
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Més informació  

 

Recordeu que el servei de vigilància municipal unifica el telèfon   

Notícies - Dimarts, 15 de desembre de 2020   

 

L’únic telèfon del Servei de vigilància municipal a partir d’ara serà el 665 76 77 93. 

L’altre telèfon que tenia el servei fins ara, el telèfon fix 93 812 27 60 era actiu per fer 

estalviar a la ciutadania les trucades fix-mòbil, però cada cop hi ha més gent que usa línies 

mòbils i per això aquest fix deixarà de ser operatiu a finals d'aquest any 2020. 

Més informació  

 

 

"Una copa i prou. Per provocar un accident n'hi ha prou amb una 

copa", nova campanya de conscienciació viària  

 

Notícies - Dilluns, 14 de desembre de 2020   

 

La campanya de sensibilització viària que avui posa en marxa el Servei Català de 

Trànsit  té com a objectiu la prevenció i la reducció d’accidents i víctimes a les carreteres 
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catalanes com a conseqüència del consum de begudes alcohòliques i drogues. Amb el 

lema “Una copa i prou. Per provocar un accident n’hi ha prou amb una copa”, 

aquesta acció divulgativa posa èmfasi en el fet que conduir amb una taxa d’alcoholèmia 

per sota del límit legal permès ja pot suposar un risc de patir un sinistre i per tant, si s’ha 

d’agafar un vehicle, no s’ha de consumir res d’alcohol.  

Més informació  

 

Actes per la Marató de TV3. Diu molt de Vilatorta i Vilalleons.   

Agenda - Diumenge, 20 de desembre de 2020   

 

Aquest diumenge 20 de desembre ens tornem a posar en marxa per donar suport a la 

Marató de TV3 i seguir lluitant contra la covid-19 fent esport i gaudint del nostre entorn. 

Més informació  

 

 

Ple ordinari de l'Ajuntament el dilluns 21 de desembre de 2020   

Agenda - Dilluns, 21 de desembre de 2020   
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S'ha convocat sessió ordinària plenària que es farà el proper dilluns 21 de desembre de 

2020, a 2/4 de 9 del vespre del vespre, de manera telemàtica. Podeu consultar l'ordre del 

dia en el document adjunt. El punt més important és l'aprovació del pressupost per a l'any 

2021. 

Més informació  

 

 

Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta  

Plaça del Marquès de la Quadra, 1 

08504 Sant Julià de Vilatorta 

Tel. 93 812 21 79 

Fax. 93 812 20 63 

NIF. P0821800J 

Amb la col·laboració de:  

 

Segueix el teu Ajuntament a Twitter: @aj_SJV  

i a Facebook: https://www.facebook.com/www.vilatorta.cat/?ref=hl 

 

Has trobat interessant aquest butlletí? Reenvia aquest correu electrònic a amics i coneguts. Si volen rebre 

l'Infovilatorta.cat només han d'apuntar-se a www.infovilatorta.cat. 

 

Saps d'algú que s'ha subscrit a Infovilatorta.cat i no rep els missatges? Digue-li que el més probable és que el seu 

ordinador deixi el missatge a la carpeta Correu brossa del gestor de correu! Podeu comprovar les vostres dades, 

modificar-les o donar-vos de baixa d'aquest butlletí si entreu a www.infovilatorta.cat, a l'apartat Accés d'usuari, i 

introduïu el vostre correu electrònic i la vostra contrasenya. Per qualsevol dubte podeu enviar un correu electrònic a 

sjv.info@vilatorta.cat 

 

Infovilatorta.cat, DL B. 32186-2012. Butlletí electrònic editat per l'Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta.  
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