
Salut

Sortides a l’espai públic durant el confinament

Com que al nostre municipi som menys de 5.000 habitants, des del dissabte 2 de maig
van entrar en vigor les següents indicacions per sortir al carrer:

Quines activitats poden practicar les persones a partir de 14 anys?

• Passejar: un cop al dia, a 1 km de casa i màxim 2 persones de la mateixa casa.
• Practicar esport (a peu o bicicleta): un cop al dia, individualment i dins del municipi.
• Horts (no professionals): individualment, només es permet la cura i recol·lecció.

A quina hora es pot sortir?

• Menors de 0 a 13 anys → De 12:00 a 19:00.
• A partir de 14 anys → De 06:00 a 23:00.

Quan pot durar la meva sortida?

• Màxim d’1 hora.

Recordeu:

• Mantingueu la distància de 2 metres.
• No es pot accedir als parcs i espais infantils.
• No es pot fer ús de les fonts públiques.
• Cada adult pot portar màxim 3 menors de casa seva al seu càrrec.
• Els menors no poden sortir sols a jugar o tenir contacte físic amb amics.
• Si esteu en quarantena, teniu símptomes o heu estat en contacte amb algú amb COVID-

19 no sortiu de casa.

Com gestionar els residus domèstics amb un positiu a casa?

Segons  les  recomanacions  del  Ministeri  de  Sanitat,  els  residus  d'un  pacient  amb
COVID-19 (guants, mocadors, mascareta, etc.) a casa s'han d'eliminar de la següent
manera:

1. Els residus generats per la persona malalta cal dipositar-los en una BOSSA 1 i
en un cubell  d'escombraries específic a l'habitació (preferiblement amb tapa i
pedal d'obertura, sense fer cap separació per al reciclatge).

2. La  BOSSA 1 s'ha  de  tancar  adequadament  i  introduir-la  en  una  BOSSA 2,
abans de sortir de l'habitació la persona que el cuida haurà de dipositar els seus
guants i mascareta utilitzats i tancar la BOSSA 2.

3. La BOSSA 2 s'ha d'introduir en una BOSSA 3 amb la resta de rebuig de casa.

4. La  BOSSA 3 és dipositarà al contenidor de fracció de resta,  estant totalment
prohibit dipositar-la en els contenidors de recollida selectiva.

5. Un cop acabat el procés de la gestió  dels residus, cal  realitzar una completa
higiene de mans, amb aigua i sabó, d’almenys 40-60 segons.
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Hisenda

Liquidació del pressupost del 2019

En el ple ordinari del mes de març passat es va donar compte de la liquidació del pressupost del 2019, amb el
resultat del romanent de tresoreria següent:

1. FONS LÍQUIDS....................................................................................................................................................... 878.646,98

2. DRETS PENDENTS DE COBRAMENT............................................................................................................. 510.580,45
+ Del pressupost d’ingressos exercici corrent.............................................................................................................. 187.120,38
+ Del pressupost d’ingressos exercicis tancat.............................................................................................................. 301.311,29
+ D’operacions no pressupostàries.................................................................................................................................  22.148,78

3. OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT..................................................................................................178.337,55
+ Del pressupost de despeses exercici corrent.............................................................................................................  42.469,37
+ D’operacions no pressupostàries................................................................................................................................135.868,18

4. COBRAMENTS REALITZATS PENDENTS D’APLICACIÓ........................................................................................ 0,00

ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1+2-3)...............................................................................................1.210.889,88
- Drets de difícil o impossible recaptació........................................................................................................................163.810,82
- Excés de finançament afectat....................................................................................................................................... 386.105,70

ROMANENT PER A DESPESES GENERAL........................................................................................................ 660.973,36

El pressupost general liquidat de l’exercici 2019 compleix amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària i un nivell de
deute viu en termes consolidats del 0,00%, ja que en l’actualitat l’Ajuntament no té cap préstec concertat. 

Rebuts d’aigua, escombraries i clavegueram 4t trimestre de 2019

S’ha ampliat novament el termini de pagament per les taxes d'escombraries, clavegueram i aigua del 4t trimestre
del 2019 fins al dia 30 de maig. Aquesta mesura afecta:

• Els rebuts no domiciliats.
• Els plans de fraccionament aprovats previs i durant l’estat d’alarma.

Aquesta ampliació s’ha aplicat seguint les indicacions del Reial Decret Llei 15/2020, de 21 d’abril de 2020, on
s’aproven mesures urgents complementàries per recolzar l’economia i el treball.

Rebuts d’aigua, escombraries i clavegueram 1r trimestre de 2020

La factura que ja deveu haver rebut al vostre domicili sobre el 1r trimestre (que correspon als mesos de
gener, febrer i març de 2020) està previst que es cobri en les següents dates:

• Rebuts domiciliats   →  El 10 de juny.
• Rebuts no domiciliats →  El període voluntari serà del 20 de maig fins el 20 de juliol.

Reducció del cànon de l’aigua dels mesos d’abril i maig de 2020

La Generalitat  va aprovar un seguit  de mesures per a la reducció d’un 50% del  cànon de l’aigua durant el
període comprès entre l’1 d’abril i el 31 de maig de 2020, que s'aplicaran de manera automàtica a la factura de
l'aigua del 2n trimestre. No cal realitzar cap tràmit per beneficiar-se'n.



Impost de Béns Immobles i Impost de Vehicles de Tracció Mecànica

Degut a la persistent situació d'estat d'alarma, XALOC pren mesures constantment per tal de pal·liar els efectes
d'aquesta situació a l'economia de les famílies. És per això que us informem que els calendaris de cobrament de
l'Impost de Vehicles (IVTM) i l'Impost de Béns Immobles (IBI), s'ha tornat a modificar, ampliant i ajornant els
seus terminis quedant el calendari de la següent forma:

IVTM
• Domiciliats: 1 de juny.
• No domiciliats: del 15 de març al 29 de juny.

IBI
• Domiciliats: 

◦ 1r cobrament (50%): l'1 de juliol.
◦ 2n cobrament (50%) l'1 d'octubre.

• No domiciliats: del 15 de juny al 15 de setembre.

Aquestes dates podrien veure’s afectades novament.  És per aquest motiu que us aconsellem consultar  les
possibles modificacions que sorgeixin, a la web de XALOC: 
http://www.xalocgirona.cat/calendari-del-contribuent?municipi=903

Comerç

Consells i hàbits a l’hora d’anar a comprar
• Porteu mascareta.
• Reduïu la freqüència de visites als comerços.
• Realitzeu compres setmanals en la mesura que sigui possible.
• Renteu-vos les mans abans i després d’haver fet la compra.

Horari de «La Caixa»

«La Caixa» informa que l’oficina de Bonmatí romandrà oberta al públic cada dilluns i divendres de 09:00 a 12:00.

Assessor energètic

Si teniu dubtes a l’hora de llegir les factures de la llum, com poder reduir-ne l’import o saber si teniu dret a un bo
social.  Fins al  mes de juny,  cada dimecres al  matí,  disposem d’una persona assessora energètica que us
resoldrà tots aquests dubtes.

Per concertar hora de visita, cal que truqueu a l’ajuntament al 972 42 22 96 de 09:00 a 14:00.

Registre Civil

Serveis essencials

El personal del jutjat de pau estarà disponible per atendre els serveis essencials següents:
• Llicències d'enterrament.
• Matrimonis in articulo mortis (un dels contraients està a punt de morir).
• Naixements en termini peremptori (quan sigui proper al venciment del termini d'inscripció)

Podeu posar-vos en contacte de dilluns a divendres de 09:00 a 14:00
• Telèfon: 972 42 22 96 
• Correu electrònic: ester@stjuliabonmati.com



Educació

Cessió temporal de material a famílies en situació vulnerable

Un dels efectes de la crisi sanitària causada pel COVID-19 ha sigut el tancament dels centres educatius. Com a
conseqüència  d’aquesta  decisió,  el  Departament  d'Educació  de la  Generalitat  de  Catalunya ha intentat  fer
arribar a les famílies amb alumnes en situació vulnerable recursos per tal de poder seguir el curs des de casa.
En el cas del nostre municipi no ha estat del tot possible.

Per  aquest  motiu,  l’Ajuntament  ha  considerat  oportú  ajudar  a  aquelles  famílies  amb infants  escolaritzats  a
l’Escola Sant Jordi cedint-los temporalment una tauleta (tablet) amb connexió a internet fins a la finalització del
curs (22 de juny de 2020).

Activitats

Activitats i festes suspeses

• Festa Major de Bonmatí (29, 30, 31 de maig i 1 de juny)
• Festa Jove (29 i 30 de maig)
• Trobada de corals (7 de juny)
• Revetlla de Sant Joan (23 de juny)
• Festa Major de Sant Julià del Llor (29 i 30 d’agost)
*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.

Entitats

Actualització de la informació de contacte

Fem una crida a totes les entitats i  associacions del  municipi amb la intenció d'actualitzar la informació de
contacte que actualment figura a la pàgina web municipal: telèfon, correu, pàgina web, xarxes socials, logotip,
horari, activitats i objectius que es porteu a terme, etc.

Podeu enviar la informació que desitgeu publicar al correu electrònic: ester@stjuliabonmati.com

Joventut

Instagram de joventut de Sant Julià del Llor i Bonmatí

Nou canal de difusió d'informació d'interès per a joves del municipi i  de la zona. Trobareu informació sobre
activitats de dinamització juvenil, d'oci, cursos, formacions, ofertes de feina, notícies, etc. 

Segueix-nos a: joventut.santjuliabonmati

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

Facebook: @stjuliabonmati
Twitter: @stjuliabonmati


