
Salut

Atenció sanitària

Degut a la situació actual  i  seguint les directrius del  Departament de Salut de
contenció del col·lectiu de professionals sanitaris, l'atenció sanitària a la població
de Sant Julià del Llor i Bonmatí es concentrarà al CAP d’Anglès i no s'obrirà el
Consultori Mèdic de Bonmatí, fins a nou avís.

Telèfon del CAP d’Anglès: 972 42 14 98

Recepta electrònica des de casa

Si no us trobeu en un cas d’urgència o força major eviteu presentar-vos al CAP.

En  aquest  sentit,  si  necessiteu  realitzar  alguna  gestió  o  obtenir  la  recepta
electrònica ho podeu fer per internet a la direcció web: lamevasalut.gencat.cat

Canals de comunicació i d’informació

Telèfons

• 112 → situacions d'emergència que requereixen intervenció immediata.
• 061 → dubtes, consultes o problemes de salut que no siguin una emergència.
• 012 → informació general no sanitària.

Pàgines web

• canalsalut.gencat.cat/coronavirus → tota la informació sanitària oficial.
• coronavirus.gencat.cat → informació general de diversos àmbits: consum, 

mobilitat, educació, treball, etc.

Aplicacions mòbils

• Telegram
◦ t.me/salutcat → tota la informació sanitària oficial.
◦ t.me/gencat → informació general de diversos àmbits: consum, mobilitat, 

 educació, treball, etc.

• STOP COVID19 CAT
◦ Aplicació mòbil per controlar l’evolució dels teus símptomes que et donarà les 

indicacions i els consells a seguir en cada situació.

◦ El sistema sanitari farà la vigilància del teu cas a partir de les dades enviades 
per l’aplicació i, si és necessari, activarà els serveis d’emergències mèdiques.

◦ També permet dur a terme el control de l’evolució de la pandèmia al territori.

◦ Disponible per Android i iOS des de les seves corresponents «stores».
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Consistori

Oficines municipals

Degut a l’estat actual d’alarma, les oficines municipals romandran tancades fins a nou avís. 

Si necessiteu posar-vos-hi en contacte podeu utilitzar els següents mitjans:
• Telèfon: 972 42 22 96 (de dilluns a divendres de 09:00 a 14:00)
• Correu electrònic: info@stjuliabonmati.com
• Pàgina web: www.stjuliabonmati.com , on en els apartats:

◦ Ajuntament: podeu trobar la resta de bústies de correu electrònic de cada àrea.

◦ Tauler d’anuncis (e-Tauler):  podeu trobar els anuncis i  decrets on es descriuen les
mesures adoptades pel consistori durant l’estat d’alarma.

◦ Seu Electrònica (e-Tram): podeu presentar les vostres sol·licituds en format electrònic: 
▪ Mitjançant certificat digital: DNI electrònic, idCat...
▪ Sense certificat digital (amb telèfon mòbil): idCat Mòbil.

Jutjat de Pau

Durant el període de confinament, podeu contactar-hi de 09:30 a 14:00 hores, al telèfon 630 063 091
(José Manuel Garcia) 

Sessions telemàtiques dels Òrgans de Govern del Consistori

Mentre  duri  l’estat  d'alarma  i  la  restricció  de  moviments  de  les  persones  degut  al  COVID-19,
l’Ajuntament procedeix a adoptar com a mesura temporal la celebració de les juntes de govern i dels
plens amb l’assistència telemàtica dels i les electes, havent posat a disposició de tots i totes elles els
mitjans telemàtics oportuns.

Durant aquest període, les sessions de ple es podran seguir públicament i en directe per internet a
través de la plataforma i mitjans que es donaran a conèixer prèviament.

Equipaments públics tancats

En el  decret  d’alcaldia del  dia  16 de març,  es va dictar  entre altres punts,  suspendre totes les
activitats esportives, culturals i formatives així com el tancament de tots els equipaments públics:

• Centre Cívic 
• Zona esportiva i pavelló 
• Esplai de Sant Julià del Llor 
• Escola Sant Jordi 
• Ràdio 

• Local d’Entitats 
• Dispensari Municipal 
• Oficines Municipals 
• Parcs  públics,  fonts,  places,  pistes

esportives,  zones  d’esbarjo,  de  culte  i
cementiris.



Suspensió de talls de l’aigua per impagament de rebuts

L’Ajuntament  de  Sant  Julià  del  Llor  i  Bonmatí  davant  la  situació  generada  pel  COVID-19 i  les
mesures extraordinàries preses per les autoritats per frenar la seva expansió, ha decidit suspendre
tots els talls de subministrament d’aigua potable per impagament dels rebuts.

Ajornament termini pagament 4t trimestre 2019 rebut aigua

Queda suspès el termini de finalització de pagament en període voluntari de la taxa d'escombraries,
clavegueram i aigua del 4t trimestre del 2019, que estava previst per a l’1 d'abril.

Aquesta suspensió tindrà efectes mentre duri l'estat d'alarma decretat pel govern de l'Estat; un cop
s'aixequi l'estat d'alarma es farà publica la data de finalització del període voluntari de cobrament.

Per les taxes de vehicles, IBI i IAE (servei externalitzat i gestionat per Xaloc) podeu consultar la
pàgina web: www.xalocgirona.cat/contribuent

Medi Ambient

Deixalleria i voluminosos

Es suspèn fins a nou avís del servei de deixalleria mòbil.

Tot i així, es manté fins a nou avís el servei de recollida de voluminosos, sempre que s’efectuï una
trucada prèvia al 972 42 22 96 o bé enviant un correu electrònic a laura@stjuliabonmati.com

La importància de separar bé els residus

Insistim en la importància de separar correctament les deixalles i dipositar-les al contenidor que els
pertoqui, d’aquesta manera evitarem que es desbordin:

• MARRÓ: resta orgànica.
• GROC: llaunes i plàstic.

• BLAU: paper i cartró.
• VERD: vidre.

• GRIS: altres restes.

ALERTA: els GUANTS de làtex i de nitril van únicament al contenidor GRIS. 

Autorització de crema en treballs agrícoles

El  Departament  d’Agricultura,  Ramaderia,  Pesca  i  Alimentació  tramitarà  autoritzacions
exclusivament per a cremes de brancatge i restes vegetals procedents de treballs agrícoles, i per
treballs d’apicultura. En resten excloses qualsevol d’altre tipus.
El període d’autorització és en tots els casos és fins al 15 d’abril, excepte els diumenges.

Desinfecció de les zones més concorregudes

La brigada municipal està efectuant aquests dies la desinfecció de les voreres més concorregudes.
Es du a terme davant els establiments que hi ha oberts al poble i a les àrees de contenidors de
recollida d'escombraries, seguint un ordre segons la densitat de població que en fa ús.



Consells i hàbits a l’hora d’anar a comprar

S’aconsella reduir la freqüència de visites als comerços del poble i realitzar compres setmanals en la
mesura que sigui possible, evitant així desplaçaments, esperes i riscos de salut innecessaris tant per
als clients com també especialment per als comerciants.

Recordeu que els comerços us ofereixen la possibilitat de fer la comanda per telèfon i passar-la a
recollir a l'hora que concerteu.

• Carnisseria Casacuberta: 972 42 02 99 - 636 085 944 (WhatsApp)
• Fleca i Queviures Montse:  972 42 09 14
• Queviures Bonmatí:  972 42 20 52

Activitats

Activitats i festes suspeses
• Agrupació d’Activitats Culturals i Festives de Bonmatí  

◦ Concurs de pintura ràpida (1 de maig)
◦ Festa Major de Bonmatí (29, 30, 31 de maig i 1 de juny)
◦ Revetlla de Sant Joan (23 de juny)

• Nova Frontera  
◦ Parada de Sant Jordi (23 d’abril)
◦ Trobada de corals (7 de juny)

• Parròquia  
◦ Rams (5 d’abril)
◦ Pasqua (12 i 13 d’abril)
◦ Festa de la Segregació (19 d’abril)

• Joventut  
◦ Activitats de Setmana Santa (del 5 al 13 d’abril)
◦ Festa Jove (29 i 30 de maig)
◦ Curs d’auxiliar de magatzem i atenció al client (del 20 d’abril al 12 de juny)

*En  cas  de  poder-se  reprogramar  algunes  de  les  activitats  esmentades  en  el  futur,  es
comunicarà pels canals habituals: full informatiu, pàgina web i xarxes socials.

6è Concurs literari i fotogràfic de Sant Jordi 2020
L’Oficina Jove de la Selva i  els ajuntaments de Sant Julià del Llor i Bonmatí,  Amer,  Anglès i  la
Cellera de Ter organitzen la sisena edició del concurs literari i fotogràfic juvenil del Ter-Brugent amb
motiu de la diada de Sant Jordi 2020, destinat a persones joves d’entre 12 i 29 anys.

Trobareu més informació, les bases i el formulari d’inscripció a la web: www.laselvajove.cat

Informació:
Telèfon: 972 42 22 96
Correu:  info@stjuliabonmati.com
Pàgina web: www.stjuliabonmati.com

Facebook: @stjuliabonmati
Twitter: @stjuliabonmati


