
 

Oberta la convocatòria de la plaça d’auxiliar tècnic de joventut 

Dijous, 13 de maig de 2021  
 

Ni la pluja ni la pandèmia han impedit l'Aplec de Sant Ponç 

d'enguany  

 

Notícies - Dimecres, 12 de maig de 2021   

 

Després que l'any passat no es va poder celebrar a causa de la covid-19, el dimarts dia 11 

de maig passat es va fer l'Aplec de Sant Ponç. 

Més informació  

 

 

Oberta la convocatòria de la plaça d’auxiliar tècnic de joventut   

Notícies - Dimarts, 11 de maig de 2021   

 

Obert el període per concórrer a la convocatòria per a cobrir la plaça d’auxiliar tècnic de 
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joventut. 

Més informació  

 

Anul·lada la 37a Caminada Popular de les Guilleries d’aquest 16 

de maig  

 

Notícies - Dimarts, 11 de maig de 2021   

 

L’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta es veu obligat a anul·lar la 37a Caminada Popular 

de les Guilleries, prevista per aquest diumenge 16 de maig.  

Més informació  

 

 

La UAB distingeix la transparència del web de l’Ajuntament de 

Sant Julià de Vilatorta que ha obtingut un 96% d’indicadors 

positius  

 

Notícies - Dimarts, 11 de maig de 2021   

 

El dilluns 10 de maig va tenir lloc la cerimònia de lliurament de la setena edició del Segell 
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Infoparticipa a la Sala d'Actes del Rectorat de la Universitat Autònoma de Barcelona. Sant 

Julià de Vilatorta ha estat distingit un any més amb el 96 % d’indicadors positius de 

transparència del web corporatiu. 

Més informació  

 

Presentació de keramik amb una tarda d'activitat al parc de les 

Set Fonts  

 

Notícies - Dimarts, 11 de maig de 2021   

 

El dia 29 de maig, a partir de les 4 de la tarda, es farà la presentació el nou Keramik. 

L’acte serà retransmès en streaming pel canal de YouTube de l’Ajuntament. 

Més informació  

 

 

29è Concurs de pintura ràpida i 2n sketchcrawl Vilatorta   

Notícies - Dimarts, 11 de maig de 2021   
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El Concurs de pintura ràpida enguany arribarà a la 29a edició amb la segona trobada 

d’sketchcrawl, una activitat lúdica que es practica arreu del món i que pretén que la gent 

que hi participi dibuixi diversos espais. 

Més informació  

 

 

El centre d'informació de Sant Julià de Vilatorta rep el distintiu 

Biosphere  

 

Notícies - Dilluns, 10 de maig de 2021   

 

Divendres passat,en un acte celebrat al HubDigital de la Cambra de Comerç de Barcelona, 

es van lliurar el distintius del Compromís per a la Sostenibilitat Turística Destinació 

Barcelona Biosphere a un total de 664 empreses, entre elles el centre d'informació de Sant 

Julià de Vilatorta. 

Més informació  

 

 

Tall de carretera per les obres d'asfaltat de la carretera davant de 

Can Planes i de la Rambleta  
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Notícies - Dilluns, 10 de maig de 2021   

 

Aquest dijous dia 13 es realitzarà el treball d'asfaltat de la carretera davant de Can Planes i 

de la Rambleta. Tot estarà degudament senyalitzat per tal de fer el desviament dels cotxes 

de nou, de forma similar a com es va fer a l'inici de les obres. 

Més informació  

 

 

Nous límits de velocitat dins les poblacions   

Notícies - Dilluns, 10 de maig de 2021   

 

Des d'aquest dimarts 11 de maig el límit de velocitat en les vies urbanes de tot el país s'ha 

modificat amb l'objectiu de tenir pobles i ciutats més cívics, més segurs, i més sostenibles. 

Més informació  

 

 

Diumenge 9 de maig entren en vigor les noves mesures sanitàries 

per fer front a la pandèmia fins al 24 de maig  
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Notícies - Diumenge, 9 de maig de 2021   

 

A partir del diumenge 9 de maig entren en vigor les noves mesures per fer front a la 

pandèmia, fins al 24 de maig. Davant l’estacament de dades de casos positius i la 

finalització de l’estat de l’arma el Procicat ha modificat les mesures sanitàries a 

Catalunya. 

Més informació  

 

 

Sessió informativa per a famílies sobre el casal municipal 2021   

Notícies - Divendres, 7 de maig de 2021   

 

El dijous 20 de maig a les 20h, es realitzarà la sessió informativa per a famílies sobre el 

casal municipal 2021, en el qual s'explicaran els objectius del casal, el funcionament i 

logística, la calendarització i el funcionament de les inscripcions. Aquí teniu l'enllaç de la 

reunió  
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Més informació  

 

Ja s'han esgotat les places del Camp Tortí   

Notícies - Divendres, 7 de maig de 2021   

 

Ja s’han esgotat les places del Camp Tortí. Ens els propers dies informarem als inscrits 

sobre la data de la reunió informativa. 

Més informació  

 

 

Visita l'exposició Vilatorta i la Sardana   

Agenda - Divendres, 14 de maig de 2021   

 

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

Més informació  

 

Deixalleria mòbil   

Agenda - Divendres, 14 de maig de 2021   

 

Si tens restes d'oli de cuinar, bombetes, piles, aparells electrònics petits i altres residus que 

no saps a on llançar, divendres 14 de maig, la deixalleria mòbil serà, com és habitual, al 

carrer Compositor Ramon Victori. L'horari en què estarà operativa la deixalleria és de 10 

del matí a 2 del migdia i de 4 a 7 de la tarda. 

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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