
 

L’Ajuntament canviarà el nom de plaça del Marquès de la Quadra per plaça de l’U d’Octubre 

Dijous, 25 de març de 2021  
 

L’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta canviarà el nom de plaça 

del Marquès de la Quadra per plaça de l’U d’Octubre  

 

Notícies - Dijous, 25 de març de 2021   

 

El passat 1 d’octubre del 2018 un grup de ciutadans van presentar una instància a 

l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta, demanant que la plaça del Marquès de la Quadra 

passés a anomenar-se plaça de l'U d'Octubre, per rendir homenatge als fets viscuts l’any 

anterior en aquesta mateixa plaça, on es va celebrar el referèndum d’autodeterminació del 

poble de Catalunya. 

Més informació  

 

 

Caramelles a So de Cobla per la diada de Pasqua   

Notícies - Dimarts, 23 de març de 2021   
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 El diumenge de Pasqua concert únic basat en peces clàssiques de caramelles del repertori 

vilatortí. Reserveu la vostra plaça al concert a l'Infovilatorta app i entrareu en el sorteig 

que es celebrarà acabat l'acte. 

Més informació  

 

 

Signat un nou acord laboral amb la plantilla de l'Ajuntament   

Notícies - Dimarts, 23 de març de 2021   

 

Aquest dilluns passat s'ha signat l'acord de condicions de treball dels empleats públics de 

l'Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta. Passat el període de vigència del primer acord que 

es va signar el 2016 ara s'ha renovat i millorat en molts aspectes. 

Més informació  

 

 

Convocatòria d’ajuts pels subministraments d’energia destinada 

al consum domèstic  

 

Notícies - Dimarts, 23 de març de 2021   

http://www.vilatorta.cat/actualitat/noticies/caramelles-a-so-de-cobla-per-la-diada-de-pasqua.html
http://www.vilatorta.cat/actualitat/noticies/signat-un-nou-acord-laboral-amb-la-plantilla-de-lajuntament.html
http://www.vilatorta.cat/actualitat/noticies/signat-un-nou-acord-laboral-amb-la-plantilla-de-lajuntament.html
http://www.vilatorta.cat/actualitat/noticies/convocatoria-dajuts-pels-subministraments-denergia-destinada-al-consum-domestic.html
http://www.vilatorta.cat/actualitat/noticies/convocatoria-dajuts-pels-subministraments-denergia-destinada-al-consum-domestic.html
http://www.vilatorta.cat/actualitat/noticies/caramelles-a-so-de-cobla-per-la-diada-de-pasqua.html
http://www.vilatorta.cat/actualitat/noticies/signat-un-nou-acord-laboral-amb-la-plantilla-de-lajuntament.html


 

Des del Consorci d’Osona de Serveis Socials i els Ajuntaments de la comarca d’Osona 

s’obre una convocatòria d’ajuts, que tenen per finalitat cobrir les despeses bàsiques de 

subministraments d’energia destinada al consum domèstic (entre d’altres, aigua, 

electricitat, gas, gasoil, butà, llenya, etc.). 

Més informació  

 

 

L’Espai Activa’t col·loca una placa commemorativa davant els 

arbres que van plantar al desembre  

 

Notícies - Dilluns, 22 de març de 2021   

 

La setmana passada, els membres de l’Espai Activa’t de Sant Julià de Vilatorta, van anar 

fins a la zona de darrera el Club Tennis Sant Julià per posar una placa commemorativa 

davant els arbres que el mateix grup va plantar al desembre, uns dies abans de l’arribada 

del Nadal. 

Més informació  

 

 

Pla de Mobilitat Urbana Sostenible   

Notícies - Dilluns, 22 de març de 2021   

http://www.vilatorta.cat/actualitat/noticies/convocatoria-dajuts-pels-subministraments-denergia-destinada-al-consum-domestic.html
http://www.vilatorta.cat/actualitat/noticies/lespai-activat-colloca-una-placa-commemorativa-davant-els-arbres-que-van-plantar-al-desembre.html
http://www.vilatorta.cat/actualitat/noticies/lespai-activat-colloca-una-placa-commemorativa-davant-els-arbres-que-van-plantar-al-desembre.html
http://www.vilatorta.cat/actualitat/noticies/lespai-activat-colloca-una-placa-commemorativa-davant-els-arbres-que-van-plantar-al-desembre.html
http://www.vilatorta.cat/actualitat/noticies/pla-de-mobilitat-urbana-sostenible.html
http://www.vilatorta.cat/actualitat/noticies/convocatoria-dajuts-pels-subministraments-denergia-destinada-al-consum-domestic.html
http://www.vilatorta.cat/actualitat/noticies/lespai-activat-colloca-una-placa-commemorativa-davant-els-arbres-que-van-plantar-al-desembre.html


 

Recordeu que aquest any 2021 l'Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta s'ha proposat 

elaborar el pla de mobilitat del municipi. Participeu-hi responent l'enquesta de mobilitat.  

Més informació  

 

 

Pressupost 2021   

Notícies - Dilluns, 22 de març de 2021   

 

El pressupost de l’Ajuntament per aquest any 2021 puja a 4.205.117,36€, 45.881,64€ 

menys que el de l’any 2020.  

Més informació  

 

 

La Diputació tanca el projecte de passera sobre la C-25   

Notícies - Divendres, 19 de març de 2021   

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdwndxt69WkUA_bAigQb6mYpO1aNAqJLLz0VYyRShLz59BfRQ/viewform
http://www.vilatorta.cat/actualitat/noticies/pla-de-mobilitat-urbana-sostenible.html
http://www.vilatorta.cat/actualitat/noticies/pressupost-2021.html
http://www.vilatorta.cat/actualitat/noticies/pressupost-2021.html
http://www.vilatorta.cat/actualitat/noticies/la-diputacio-tanca-el-projecte-de-passera-sobre-la-c-25.html
http://www.vilatorta.cat/actualitat/noticies/pla-de-mobilitat-urbana-sostenible.html
http://www.vilatorta.cat/actualitat/noticies/pressupost-2021.html
http://www.vilatorta.cat/actualitat/noticies/la-diputacio-tanca-el-projecte-de-passera-sobre-la-c-25.html


El novembre passat l’Ajuntament de Sant Julià va donar el seu vist-i-plau al projecte de 

passera sobre la C-25, per continuar l’itinerari fins el camí del Mesquí, i evitar el tram 

conflictiu de la carretera de Vilalleons que creua l’Eix transversal. 

Més informació  

 

El proper curs l’Institut Les Margues oferirà el batxillerat   

Notícies - Divendres, 19 de març de 2021   

 

A més dels quatre cursos d’ESO, el pròxim curs 2021-2022, l’Institut Les Margues amplia 

l’oferta educativa amb els estudis de batxillerat. Les modalitats que s’impartiran seran 

ciències i tecnologia, humanitats i ciències socials.  

Més informació  

 

 

Homenatge a les víctimes de la covid-19   

Notícies - Divendres, 19 de març de 2021   
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Un centenar de persones es van aplegar a la zona verda confluència entre el carrer de 

l’Albereda i el carrer Miquel Martí Pol per assistir a l’homenatge a les víctimes de la 

covid-19.  

Més informació  

 

 

Visita l'exposició Vilatorta i la Sardana   

Agenda - Divendres, 26 de març 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 

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

Més informació  

 

 

Sau amb ulls d’ocell. Passejada guiada   

Agenda - Diumenge, 28 de març de 2021   
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Caminada amb vistes espectaculars a l’embassament de Sau i als cingles de Tavertet des 

del punt de sortida. Des dels cingles de Vilanova de Sau tindrem vista d’ocell, com els 

rapinyaires que fan niu entre les roques, i arribarem fins al puig del Far i el roc del 

Migdia. 

Més informació  

 

 

Benedicció de rams 2021   

Agenda - Diumenge, 28 de març de 2021   

 

El diumenge de Rams, dia 14 d'abril, es farà la benedicció de rams, palmes i palmons a 

2/4 d’11 a la plaça de l’església de Vilalleons i a 3/4 de 12 a la plaça de l’església de Sant 

Julià. 

Més informació  

 

 

Ordre del dia Ple 29-03-2021   

Agenda - Dilluns, 29 de març de 2021   
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Convocada sessió plenària ordinària el dilluns 29 de març a les 8 del vespre. Per mesures 

preventives davant la covid-19, podeu seguir el Ple en directe per mitjà del canal 

de Youtube de l'Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta, entrant en aquest enllaç .  

Més informació  

 

 

Les oficines de l'Ajuntament tanquen dijous Sant a la tarda   

Agenda - Dijous, 1 d'abril de 2021   

 

Us informem que les oficines d'atenció al públic de l'Ajuntament romandran tancades el 

dijous 1 d'abril a la tarda, en motiu de la festivitat del dijous Sant. Disculpeu les molèsties. 

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 

Amb la col·laboració de:  
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Fax. 93 812 20 63 

NIF. P0821800J 

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 
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