
 

L'Ajuntament convoca ajuts pels establiments més afectats per la covid-19 

Dijous, 4 de febrer de 2021  
 

Evolució de la pandèmia de covid-19 a Sant Julià de Vilatorta   

Notícies - Dijous, 4 de febrer de 2021   

 

Com hem anat fent periòdicament, us informem de l’evolució de l’epidèmia de covid-19 

segons les dades de persones ateses al consultori de Sant Julià de Vilatorta. 

Més informació  

 

 

Catalunya relaxa les restriccions: Confinament comarcal i nous 

horaris a la restauració  

 

Notícies - Dijous, 4 de febrer de 2021   

 

El Govern ha anunciat una tímida relaxació de les mesures contra el coronavirus a 

Catalunya.  

Més informació  
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Noves pistes pel Geocachtortí   

Notícies - Dimecres, 3 de febrer de 2021   

 

Aquest és el segon cap de setmana per participar al “Geocachtortí”. Segueix les noves 

pistes que et donem i troba un dels tupins amagats. 

Més informació  

 

 

L'Ajuntament convoca ajudes econòmiques pels establiments 

més afectats per la crisi covid-19  

 

Notícies - Dimarts, 2 de febrer de 2021   

 

L'Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta ha convocat ajudes en l’àmbit de les activitats de 

restauració i dels centres d’estètica i bellesa afectats econòmicament per les mesures de 

tancament decretades per pal·liar els efectes de la covid-19. 

Més informació  

 

 

Càsting pel programa Persona Infiltrada de TV3   
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Notícies - Dimarts, 2 de febrer de 2021   

 

El programa Persona Infiltrada, presentat per la Marta Torné que s'emet a TV3, busca 

famílies úniques i especials que hi vulguin participar. 

Més informació  

 

 

Col·legis electorals segurs: aquestes són les mesures per garantir 

la seguretat el 14-F  

 

Notícies - Dimarts, 2 de febrer de 2021   

 

Votar presencialment el 14-F serà segur des del punt de vista sanitari, i a més, es podrà 

garantir el dret de vot de la ciutadania. Per fer-ho possible, el Departament d’Acció 

Exterior, Relacions Institucionals i Transparència ha elaborat un total de cinc protocols, 

que compten amb el suport unànime de la taula de partits i han estat aprovats pel Procicat. 

Més informació  
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Per un poble més sostenible porta la teva bossa   

Notícies - Dilluns, 1 de febrer de 2021   

 

Des de l’1 de gener, els comerços i botigues ja no poden vendre bosses de plàstic, 

preguem que portis la bossa reutilitzable de casa. Només se'n podran distribuir de 

compostables, i les gruixudes hauran de ser reciclades al 50%. Per un poble més 

sostenible porta la teva bossa. 

Més informació  

 

 

Nova elecció del/de la jutge/essa de pau titular i substitut/a de 

Sant Julià de Vilatorta  

 

Notícies - Dilluns, 1 de febrer de 2021   

 

Properament, el Ple de l'Ajuntament haurà d'escollir jutge/essa de pau pels propers quatre 

anys.  Recordeu que es poden presentar a l'elecció els residents majors d'edat del 

municipi. Coneixes les funcions que fa un jutge de pau? 

Més informació  

 

 

Atenció: Estafa amb les vacunes de la covid-19   

Notícies - Dilluns, 1 de febrer de 2021   
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Els Mossos d’Esquadra alerten de diverses modalitats d’estafa recents relacionades amb la 

covid-19. 

Més informació  

 

 

Aprovat el compte general de l'exercici 2019   

Notícies - Dilluns, 1 de febrer de 2021   

 

En el Ple del passat 18 de Gener es va aprovar el Compte General de l’any 2019. Per cada 

exercici s’ha d’aprovar expressament la liquidació i posteriorment el compte general, la 

liquidació de 2019 es va aprovar en el Ple del passat 15 de juny de 2020. 

Més informació  

 

 

Visita l'exposició Vilatorta i la Sardana   

Agenda - Divendres, 5 de febrer de 2021   
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Visita l'exposició Vilatorta i la Sardana, en commemoració dels 50 anys de 

l'Agrupació Sardanista de Sant Julià de Vilatorta. L'exposició romandrà oberta tots els 

dies de 10 a 1 del migdia, excepte els dijous. 

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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