
 

Aquest diumenge 14 de febrer, eleccions al pavelló esportiu 

Divendres, 12 de febrer de 2021  
 

Aquest diumenge 14 de febrer, eleccions al pavelló esportiu   

Notícies - Divendres, 12 de febrer de 2021   

 

En motiu de les eleccions al Parlament de Catalunya del dia 14 de febrer, L’Ajuntament 

ha adequat el col·legi electoral al pavelló esportiu municipal, per tal de poder garantir 

totes les mesures de seguretat de prevenció contra el COVID-19. 

Més informació  

 

 

Saps a quina mesa has de votar?   

Notícies - Divendres, 12 de febrer de 2021   

 

El diumenge durant la jornada electoral i per tal d'agilitzar al màxim el procés de votació 

de tota la població caldrà que tothom tingui clar abans d'arribar al col·legi electoral a 
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quina mesa ha de votar. 

Més informació  

 

L'Ajuntament respon a la JEZ: "Tots els pobles tenen dret a 

l'autodeterminació"  

 

Notícies - Dijous, 11 de febrer de 2021   

 

L'Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta ha rebut un requeriment de la Junta Electoral de 

Zona (JEZ) de Vic. A causa de la denúncia de l'entitat "Impulso ciudadano", com tants 

altres Ajuntaments, s'ha vist obligat a retirar la pancarta de "Llibertat presos polítics. Us 

volem a casa" mentre duri la campanya per les eleccions al Parlament d'aquest diumenge 

14 de febrer. L'equip de govern mostra la seva indignació per aquest requeriment, que ja 

és habitual en època electoral. I ha acordat una resposta, amb una nova pancarta: "Tots els 

pobles tenen dret a l'autodeterminació". 

Més informació  

 

 

L'Ajuntament convoca ajudes econòmiques pels establiments 

més afectats per la crisi covid-19  

 

Notícies - Dimarts, 9 de febrer de 2021   
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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  

 

 

Noves pistes i nous tupins amagats, participa al Geocachtortí!   

Notícies - Dimarts, 9 de febrer de 2021   

 

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

pistes que et donem i troba un dels tupins amagats! 

Més informació  

 

 

Obertura de la nova rotonda del Puig i del nou tram de carretera 

des del l’avinguda Montserrat fins al polígon  

 

Notícies - Dilluns, 8 de febrer de 2021   
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Al llarg d'aquest divendres 5 de febrer s'obre al trànsit el nou tram de carretera des de 

l'avinguda Montserrat fins al polígon de la Quintana, passant per la nova rotonda del 

Puig.  

Més informació  

 

 

Càsting pel programa Persona Infiltrada de TV3   

Notícies - Dilluns, 8 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  

 

 

Convocatòria de tècnic/a de l'administració general   

Notícies - Dilluns, 8 de febrer de 2021   
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Ja pots consultar la llista definitiva de candidats/es admesos/es i exclosos/es del procés 

selectiu per un tècnic/a de l'administració general aquí  

Més informació  

 

 

Eleccions al parlament de Catalunya   

Agenda - Diumenge, 14 de febrer de 2021   

Recordeu que el col·legi electoral està a la vostra disposició de les 9 del matí a les 8 del 

vespre al Pavelló esportiu. 

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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