
 

Marc Riba i Laura Padrisa entren en el coworking Eix Empresarial amb el suport de 

l'Ajuntament de Sant Julià 

Dijous, 14 de gener de 2021  
 

Dissabte Sant Julià homenatja a les víctimes de la covid-19   

Notícies - Dijous, 14 de gener de 2021   

 

Dissabte, 16 de gener, a les 12 del migdia, homenatge a les víctimes de la covid-19. 

L'acte, previst per dissabte passat, es va haver d'ajornar a causa de la neu.  

Més informació  

 

 

Marc Riba i Laura Padrisa entren en el coworking Eix 

Empresarial amb el suport de l'Ajuntament de Sant Julià  

 

Notícies - Dijous, 14 de gener de 2021   

 

Marc Riba i Laura Padrisa són els beneficiaris dels ajuts per a l’allotjament en un espai 

del coworking Eix Empresarial, convocats per l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta.  
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Més informació  

 

Es mantenen les restriccions a Catalunya una setmana més   

Notícies - Dimecres, 13 de gener de 2021   

 

El govern prorrogarà una setmana més les mesures i restriccions a Catalunya vigents 

actualment contra la covid-19. Les mesures es van posar en marxa el 7 de gener i 

finalitzaven aquest diumenge. L’empitjorament de les dades sobre la pandèmia, però, fa 

que el govern opti per ampliar-les fins al diumenge 24 de gener. 

Més informació  

 

 

Implanten la cita prèvia per posar denúncies a les comissaries 

dels Mossos d’Esquadra  

 

Notícies - Dimecres, 13 de gener de 2021   

 

La Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra ha posat en marxa un sistema de cita 

prèvia per a posar denúncies amb l’objectiu d’oferir un millor servei a la ciutadania.  

Més informació  
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Neix Reempresa | Municipis Petits per impulsar el comerç local 

als municipis petits de la demarcació de Barcelona  

 

Notícies - Dimarts, 12 de gener de 2021   

 

La Gerència de Comerç de la Diputació de Barcelona i el Centre de Reempresa de 

Catalunya (una iniciativa de la Cecot i Autoocupació) treballen plegats per tal d’afavorir 

la compravenda de negocis als pobles i petites ciutats de la demarcació de Barcelona. 

L'Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta participa en aquest projecte. 

Més informació  

 

 

SOREA passa a dir-se AGBAR com a conseqüència d'una 

integració empresarial  

 

Notícies - Dilluns, 11 de gener de 2021   

 

A partir de l'1 de gener del 2021 la companyia d'aigües SOREA queda integrada 

plenament al grup empresarial del que forma part i n'adoptarà el nom, passant-se a 

dir AGBAR.  

Més informació  

 

 

Evolució de la pandèmia de covid-19 a Sant Julià de Vilatorta   
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Notícies - Divendres, 8 de gener 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  

 

 

L’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta estrena un nou vehicle 

elèctric  

 

Notícies - Divendres, 8 de gener de 2021   

 

L’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta estrena un nou vehicle pel Servei de 

Manteniment. Un vehicle totalment elèctric i de zero emissions. 

Més informació  

 

 

Deixalleria mòbil   

Agenda - Divendres, 15 de gener de 2021   
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Si tens restes d'oli de cuinar, bombetes, piles, aparells electrònics petits i altres residus que 

no saps a on llançar, divendres 15 de gener, 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  

 

 

Homenatge a les víctimes de la covid-19   

Agenda - Dissabte, 16 de gener de 2021   

 

L’acte, que s'havia de fer dissabte passat i es va ajornar a causa de la neu, es farà a la 

cruïlla entre el carrer de l’Albareda i el carrer Miquel Martí Pol, a les 12 del migdia, on es 

plantarà un arbre per recordar a les víctimes de la covid-19, així com també la solidaritat 

de les persones que van estar a primera línia en la lluita contra el virus. L'homenatge 

estarà amenitzat amb la música de la vilatortina Núria Güell. 

Més informació  

 

 

Ple extraordinari de l'Ajuntament el dilluns 18 de gener de 2021   

Agenda - Dilluns, 18 de gener de 2021   
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S'ha convocat sessió extraordinària plenària que es farà el proper dilluns 18 de gener de 

2021, a 2/4 de 9 del vespre del vespre, de manera telemàtica. Podeu consultar l'ordre del 

dia en el document adjunt.  

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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