
Dijous, 13 d'agost de 2020

S'inicien les obres de l'itinerari de vianants i ciclistes a la
BV-5202
Notícies - Dimecres, 12 d'agost de 2020

Les obres tindran una durada prevista de set mesos a partir de la signatura
de l'acta de comprovació del replanteig de l'obra.
Més informació

Canvi de dia i hora en el tall de subministrament elèctric
Notícies - Dilluns, 10 d'agost de 2020

El tall de llum previst pel dia 11 d’agost finalment queda anul·lat, i s'ajorna
pel dimarts 18 d’agost de les 6 a les 10 del matí.
Més informació

Ordre del dia de la sessió plenària de 18 d'agost
Notícies - Dilluns, 10 d'agost de 2020

Convocada sessió plenària extraordinària el dimarts 18 d'agost de 2020 a les
7 de la tarda a la Sala de Plens de l'Ajuntament.
Més informació

Exposició pública del projecte de la biblioteca municipal
Notícies - Dilluns, 10 d'agost de 2020

Des del 15 de juliol està en exposició pública el projecte de la biblioteca
municipal. El termini d'exposició acaba el 27 d'agost. Recordeu que
l'avantprojecte va ser presentat a l'Aula de Cultura el 29 de novembre de
2018, davant de la ciutadana. Per més informació consulteu l'enllaç adjunt.
Més informació

Queda cancel·lat l’Aplec de Sant Roc
Notícies - Dilluns, 10 d'agost de 2020



Malgrat que l’Aplec de Sant Roc s’havia programat pel dilluns 17 d’agost, la
situació derivada de la pandèmia de la Covid-19 ha obligat a cancel·lar
aquest acte en el format habitual.
Més informació

Oberta la convocatòria de subvencions per a entitats
municipals sense ànim de lucre
Notícies - Dilluns, 10 d'agost de 2020

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 30 de setembre.
Més informació

S'obren les inscripcions pel curs de català inicial per
nouvinguts
Notícies - Dilluns, 10 d'agost de 2020

El Servei d'Acollida i Integració del Consell Comarcal ha obert les inscripcions
pel curs de català inicial per nouvinguts a Osona.
Més informació

Anul·lada la Festa Major de Vilalleons
Notícies - Dissabte, 8 d'agost de 2020

L’Ajuntament ha decidit anul·lar la Festa Major de Vilalleons prevista pels
dies 14, 15 i 16 d’agost. La decisió s'ha pres davant la dificultat de portar el
registre de tots els assistents, la manca d'un recinte tancat, i la situació
epidemiològica.
Més informació

Baixen les consultes per simptomatologia covid-19 i les
proves PCR fetes
Notícies - Divendres, 7 d'agost de 2020

El Consultori Local de Sant Julià de Vilatorta ha informat que aquesta darrera
setmana hi ha hagut una disminució notable pel que fa a la quantitat de
proves PCR fetes i de les consultes ateses per simptomatologia relacionada
amb la covid-19. D'altra banda, l'Ajuntament fa pública una nota
d'aclariment sobre els casos detectats fins ara.



Més informació

Oberta la convocatòria de dos ajuts per a
l'emprenedoria
Notícies - Divendres, 7 d'agost de 2020

Es convoquen dos ajuts per a l’allotjament de persones emprenedores o
empreses noves a un espai de coworking. Les sol·licituds es podran presentar
fins el 21 de setembre, aquest inclòs.
Més informació

Deixalleria mòbil
Agenda - Divendres, 14 d'agost de 2020

Si tens restes d'oli de cuinar, bombetes, piles, aparells electrònics petits i
altres residus que no saps a on llançar, aquest divendres 14 d'agost, 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

Missa en record a la diada de Sant Roc
Agenda - Dilluns, 17 d'agost de 2020

El dilluns 17 d'agost a les 7 de la tarda, a la parròquia de Sant Julià de
Vilatorta, tindrà lloc una missa per recordar la diada de Sant Roc i oferir una
pregària especial per les víctimes de la Covid-19.
Més informació

Tall de subministrament elèctric
Agenda - Dimarts, 18 d'agost de 2020

El dimarts 18 d'agost entre les 6 i les 10 del matí hi ha programat un tall de
subministrament elèctric en algunes parts del municipi de Sant Julià de
Vilatorta.
Més informació

Convocatòria de ple extraordinari
Agenda - Dimarts, 18 d'agost de 2020

Convocada sessió plenària extraordinària el dimarts 18 d'agost de 2020 a les



7 de la tarda a la Sala de Plens de l'Ajuntament.
Més informació
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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
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