
Dijous, 25 de juny de 2020  

Les piscines obriran el dimecres 1 de juliol  

Notícies - Dijous, 25 de juny de 2020  

 

Finalment l'obertura de les piscines serà el dimecres 1 de juliol. I evidentment ho faran amb 

totes les mesures anticontagi necessàries. No ha estat possible obrir-les abans per la feina 

d'adaptar la gestió del servei i les instal·lacions a les obligacions legals per la pandèmia de la 

covid-19. Serà amb un abonament de temporada per targeta sense contacte ("contactless"). 

A través d’un torn d'accés es controlarà en tot moment l'aforament i les persones presents al 

recinte en cada franja horària. Els abonaments, que mantindran els mateixos preus de l’any 

passat, ja es poden fer des del dia 22 de juny a les oficines municipals. Podeu consultar els 

preus en el cartell adjunt. 

Més informació  

Reobre el Bibliobús a partir del dijous 25 de juny  

Notícies - Dijous, 25 de juny de 2020  



Us informem que a partir del 25 de juny el Biobiobús Guilleries reobre el seu servei a Sant 

Julià de Vilatorta. Estarà situat, com és habitual, al C/ Compositor Ramon Victori els dijous, 

però al matí en comptes de la tarda. S’ha reduït l’horari d’atenció al públic, que serà de 2/4 

de 10 a 2/4 de 12 del matí. 

Més informació  

Lluís Vilalta renúncia al càrrec de regidor i recupera la plaça de 
funcionari  

Notícies - Dijous, 25 de juny de 2020  

 

En el ple de l’Ajuntament del dia 15 de juny passat Lluís Vilalta va presentar la renúncia com 

a regidor per reintegrar-se a la plantilla de l’Ajuntament, de la qual n’era funcionari en 

excedència. El seu reingrés ve donat perquè l'equip de govern, en la plantilla de personal del 

2020, va voler que el lloc de treball del Pavelló tingués un perfil més administratiu. La nova 

plaça d'auxiliar administratiu, en ser del grup, categoria i escala de la seva condició, li permet 

la reincorporació a la plantilla. Lluís Vilalta es farà càrrec del pavelló municipal, i farà 

tasques en les àrees d'esports i cultura de l'Ajuntament. 

Més informació  

Aprovació definitiva i licitació del projecte de reforma del carrer de 
la Rambleta i l'Itinerari de Vianants de la carretera BV-5201 a la 
Font d'en Titus  

Notícies - Dijous, 25 de juny de 2020  



 

El passat dia 15 de juny durant la sessió extraordinària del Ple de l'Ajuntament es va aprovar 

definitivament i es va licitar el contracte d'obres del projecte de reforma del Carrer de la 

Rambleta i itinerari de vianants de la carretera BV-5201 a la Font d'en Titus, redactat per 

l'arquitecta Núria Vilamala Soler, per un import total de 475.155,94 euros, en total 

574.938,69 euros IVA inclòs. 

Més informació  

Aprovació definitiva i licitació del projecte d'urbanització de la 
Creu del Tall  

Notícies - Dijous, 25 de juny de 2020  

 

El passat dia 15 de juny durant la sessió extraordinària del Ple de l'Ajuntament es va aprovar 

definitivament i es va licitar el contracte d'obres del projecte d'urbanització de la Creu del 

Tall redactat per l'arquitecta Mònica Carrera Ahis, per un import total de 128.384,96 euros, 

en total 155.345,80 euros IVA inclòs. 

Més informació  

Adjudicació del contracte d'obres de l'itinerari de vianants i ciclistes 
de la carretera BV-5202 entre els PK0+000 i 1+230 a l'empresa 
Pasquina  

Notícies - Dijous, 25 de juny de 2020  



 

El passat dia 15 de juny durant la sessió extraordinària del Ple de l'Ajuntament es va procedir 

a l'adjudicació del contracte de les obres del projecte de reforma i urbanització de l'Itinerari 

de vianants i ciclistes a la carretera BV 5202 entre els PK 0+000 i 1+230 a favor de l'empresa 

PASQUINA S.A. 

Més informació  

L’Ajuntament i l’Espai Natural de les Guilleries-Savassona 
recuperem basses per a la fauna a Sant Julià de Vilatorta  

Notícies - Dilluns, 22 de juny de 2020  

 

Les darreres setmanes s’han executat diversos treballs de recuperació i millora de basses per 

a la fauna a Sant Julià de Vilatorta i Tavèrnoles, en l‘àmbit de l’Espai Natural de les 

Guilleries-Savassona. Hem recuperat les basses de Brudon i de la font de la Riera, a Sant 

Julià, i s'ha millorat la bassa del Raurell, a Tavèrnoles. 

Més informació  

Ple ordinari de l'Ajuntament el dilluns 29 de juny  

Agenda - Dilluns, 29 de juny de 2020  
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