
Dijous, 20 d'agost de 2020  
 

Mesures extraordinàries al territori de Catalunya per a la contenció de la pandèmia de COVID-19 

Mesures extraordinàries al territori de Catalunya per a la contenció 
de la pandèmia de COVID-19  

Notícies - Dijous, 20 d'agost de 2020  

 

Us adjuntem la resolució SLT/2073/2020 de 17 d'agost, publicada pel Departament de Salut, 

per la qual s'adopten mesures extraordinàries al territoti de Catalunya per l' aplicació de 

l'Acord del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut de 14 d'agost de 2020, sobre 

la declaració d'actuacions coordinades en salut pública per a la contenció de la pandèmia de 

COVID-19. Us adjuntem també la resolució SLT/2782/2020, de 19 d'agost, per la qual es 

modifica la resolució anterior. 

Més informació  

Pep Torras, nou regidor de l'Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta  

Notícies - Dijous, 20 d'agost de 2020  



 

En el Ple de dimarts 18 d'agost de 2020, Pep Torras va prendre possessió del càrrec de 

regidor. Pep Torras formarà part del Ple de l'Ajuntament, després que Lluís Vilalta reunciés 

al càrrec en el Ple del passat 15 de juny. Informàtic de professió, exercirà, com Sílvia Costa, 

la seva funció de regidor del Ple i d'ajuda a la resta de regidories, però sense portar cap 

cartera concreta, i per tant sense percebre retribució per aquest motiu. Cliqueu en l'enllaç 

adjunt per veure el moment en què pren possessió del càrrec. 

Més informació  

S’adjudiquen les obres d’urbanització del carrer de la Creu del Tall  

Notícies - Dijous, 20 d'agost de 2020  

 

En la sessió extraordinària del Ple de 18 d’agost de 2020 es va aprovar l’adjudicació del 

contracte d’obres de “Urbanització del carrer de la Creu del Tall” de Sant Julià de Vilatorta a 

favor de l’empresa Salvador Serra S.A. 

Més informació  

S’aprova la moció per a la suficiència financera dels ens locals  



Notícies - Dijous, 20 d'agost de 2020  

 

En la passada sessió plenària de 18 d’agost, el Ple de l’Ajuntament va aprovar la moció per a 

la suficiència financera dels ens locals proposada per les entitats municipalistes de Catalunya. 

Més informació  

Aprovació del conveni entre l’Ajuntament de Vic i l’Ajuntament de 
Sant Julià de Vilatorta per la prestació de serveis de reempresa  

Notícies - Dimecres, 19 d'agost de 2020  

 

En el Ple de dimarts 18 d’agost de 2020 es va aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Vic i 

l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta per la prestació de serveis de Reempresa. 

Més informació  

Sessió plenària de 18 d'agost de 2020  

Notícies - Dimarts, 18 d'agost de 2020  

 

Vols veure la sessió plenària extraordinària de dimarts 18 d'agost de 2020 a les 7 de la tarda a 

la Sala de Plens de l'Ajuntament? Clica aquí  

Més informació  

Reportatge de Sant Julià de Vilatorta a la revista Turisme Catalunya 



Notícies - Dimarts, 18 d'agost de 2020  

 

La revista Turisme Catalunya ha publicat un article sobre el municipi de Sant Julià de 

Vilatorta. Aquesta revista té una distribució mensual en quioscs i Oficines de Turisme de 

Catalunya i Andorra. El reportatge ha estat realitzat per MGZ publicacions. 

Més informació  

Els Serveis Socials d’Osona promouen un audiovisual per reactivar 
la participació de la gent gran als municipis  

Notícies - Dilluns, 17 d'agost de 2020  

 

Des del Consorci d’Osona de Serveis Socials, en el marc del projecte de dinamització de 

l’envelliment Espais Activa’t, han realitzat un vídeo amb l’objectiu d’empatitzar amb 

aquelles persones grans que, degut a la crisi sanitària, han vist anul·lades totes les activitats 

programades i els seus contactes socials han disminuït, però han estat capaces de reinventar-

se i descobrir noves maneres de relacionar-se. L’audiovisual vol transmetre un missatge 

esperançador de retrobament i de resiliència. 

Més informació  

El 27 d'agost acaba el termini d'exposició pública del projecte de la 
biblioteca municipal  

Notícies - Divendres, 14 d'agost de 2020  



 

Des del 15 de juliol està en exposició pública el projecte de la biblioteca municipal. Recordeu 

que el termini d'exposició acaba el proper dijous 27 d'agost. L'avantprojecte va ser presentat a 

l'Aula de Cultura el 29 de novembre de 2018, davant de la ciutadana. Per més informació 

consulteu l'enllaç adjunt. 

Més informació  

Anna Garcia i Jordi Vila, nous llogaters de dos habitatges 
municipals  

Notícies - Divendres, 14 d'agost de 2020  

 

Finalment, després de la suspensió de terminis a conseqüència de la crisi de la Covid-19, ja 

es va poder adjudicar el lloguer de dos habitatges de titularitat municipal: el pis del carrer 

Puig-l’agulla a Anna Garcia i la casa de la mestra de Vilalleons a Jordi i Antònia. 

Més informació  

El Restaurant Sant Jordi obert des de principis de juny  

Notícies - Divendres, 14 d'agost de 2020  

 

Des de l'1 de juny passat Sant Julià de Vilatorta compta amb una nova oferta gastronòmica:el 



Restaurant Sant Jordi, dirigit pel cuiner David 

Escandell. El Sant Jordi ofereix un menjar senzill, tradicional, de casa amb les receptes 

de tota la vida, els plats de sempre cuinats amb productes de proximitat i de temporada, 

a més d’un ambient acollidor i bon tracte. El seu responsable el defineix com el lloc ideal 

per a gaudir d'un bon àpat i d'una magnífica vetllada amb la família o els amics. A 

l'establiment hi trobareu un extens menú diari, menú de cap de setmana, esmorzars, carta i 

plats per emportar. 

Més informació  

Recordatori sobre l'horari d'atenció al públic durant el mes d'agost  

Notícies - Divendres, 14 d'agost de 2020  

 

Recordeu que l'Ajuntament no fa atenció al públic les tardes del mes d'agost. Durant aquest 

mes, l’Ajuntament té les portes obertes al públic de 10 del matí a 2 del migdia.  

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.  

 


