
Salut

Mesures de prevenció en la FASE 2
Des d’aquest passat dilluns 1 de juny  el nostre municipi ha entrat en la FASE 2 de la
desescalada. És important seguir les següents indicacions:

• Passejades  
◦ S’eliminen les franges horàries.
◦ S’elimina la limitació d’un quilometre (es pot passejar per tota la regió sanitària).
◦ S’elimina la limitació de sortir un cop i una hora al dia.
◦ No es pot fer ús dels parcs infantils.

 
• Esport (no professional)  

◦ S’elimina la limitació de practicar-lo dins del terme municipal 
(tot i que no es pot sortir de la regió sanitària).

◦ No es pot fer ús de les instal·lacions esportives on no hi hagi un control d'accés, 
tant en recintes tancats com tampoc a l’aire lliure: camp de futbol, pavelló, pistes 
esportives, etc.
 

• Restauració  
◦ A l’interior: es permet l’obertura amb un aforament màxim del 40%.
◦ A l’exterior: poden obrir un 50% de les taules.
◦ El consum s’ha de fer assegut a la taula.
◦ No es permet el consum a la barra.
◦ Distància entre taules de 2 metres i un màxim de 15 persones per taula.
◦ Evitar l’ús de cartes impreses, setrills, escuradents i altres utensilis d’autoservei.

 
• Es permet l’assistència a llocs de culte sempre que no es superi la meitat de 

l’aforament.
 

• L’assistència a les vetlles podran ser 25 persones a l’aire lliure o bé 15 en espais 
tancats.
 

• Es permeten les visites en centres residencials, amb un màxim d’una persona per 
resident.
 

• Es podran fer trobades de fins a 15 persones, però mantenint la distància mínima de 
seguretat de 2 metres.
 

• L’ús de mascareta segueix essent obligatori a partir de 6 anys si no es poden garantir
els 2 metres de distància de seguretat.

Informació d’interès sobre el CAP
Com contactar amb el teu CAP?

• Enviant un missatge a la pàgina web de programació de visites: ics.gencat.cat
• Per telèfon: 

◦ Institut Català de la Salut: 93 326 89 01 (de dilluns a divendres de 08:00 a 20:00)
◦ Centre d’Atenció Primària d’Anglès: 972 42 14 98

Què haig de tenir en compte si haig d’anar al CAP?

• Arribar a l’hora de la visita, no abans.
• Has d’anar-hi tu sol o màxim un acompanyant si és imprescindible.
• Respecta la distància de seguretat d’1,5 metres.
• Porta la mascareta posada.
• Renta’t bé les mans (abans i després de la visita).
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Consistori

Atenció al públic a les oficines municipals

A partir  del 15 de juny les oficines municipals estaran obertes al públic, tot  i  que serà indispensable trucar
prèviament a l’ajuntament per acordar cita prèvia i poder ser atès presencialment.

Tot i així, es recomana realitzar les gestions telemàtiques pels següents canals:
• Telèfon: 972 42 22 96
• Correu electrònic: info@stjuliabonmati.com
• Pàgina web: www.stjuliabonmati.com

Per realitzar tràmits telemàtics entreu a l’apartat: «Seu electrònica» → «Tràmits i gestions (e-Tram)».

Sessió de ple ordinari telemàtic

El proper ple ordinari tindrà lloc el dimecres 10 de juny, a les 20:00, per internet.
Podreu seguir el ple en directe des del canal de YouTube de l’ajuntament: directe.stjuliabonmati.com

Benestar Social

Telèfon d'atenció a Serveis Socials

Telèfon: 972 12 90 99 (de 09:00 a 14:00, de dilluns a divendres).

En aquest número de telèfon, que s’atén des d’una oficina situada a Santa Coloma de Farners, es dona hora per
a entrevistes, s'ofereix orientació sobre ajuts i beques i es porten a terme les gestions pertinents vinculades als
Serveis Socials de l’Ajuntament. 

Servei de suport de tràmits telemàtics

Un  grup  de  voluntaris  de  Càritas  Bonmatí  ofereix  suport  per  fer  tràmits  telemàtics  a  les  persones  que  no
disposen d’accés a internet, que no tenen coneixements en l’ús de les noves tecnologies o que tenen altres tipus
de dificultats per fer gestions per internet. 

Més informació al telèfon: 607 542 245 (Francesc).

Hisenda

Calendari de pagament de tributs

Aigua, escombraries i clavegueram 1r trimestre de 2020

• Rebuts domiciliats     →  El càrrec al banc està previst  el proper 10 de juny.
• Rebuts no domiciliats →  El període voluntari es va iniciar el 20 de maig i finalitzarà el 20 de juliol.

Impost de Vehicles de Tracció Mecànica

• Rebuts domiciliats       → Ja s’hauran carregat als comptes bancaris el dia 1 de juny.
• Rebuts no domiciliats → El termini de pagament voluntari finalitzarà el 29 de juny.



Impost de Béns Immobles (tant rústic com urbà)

• Rebuts domiciliats       → El primer cobrament (50%) es carregarà al compte el proper 1 de juliol.
• Rebuts no domiciliats → El termini de pagament voluntari està previst que s’iniciï el 15 de juny.

Sol·licitud de prorrateig de les escombraries comercials

Per tots aquells negocis que durant aquests dies d’estat d’alarma han hagut de tancar temporalment, podran
sol·licitar el prorrateig de les escombraries comercials proporcional als dies d’obertura dels comerços mitjançant
el model d’instància que es troba disponible a la web municipal.

Serà necessari fer constar:

    • Dades del titular de l’activitat
    • Activitat de l’empresa
    • Nom de l’empresa
    • CIF/NIF
    • Dies de tancament obligatori.
     
La sol·licitud haurà d’estar degudament datada i signada pel titular de l’activitat.

Aquesta instància s’haurà de presentar a l’Ajuntament via seu electrònica, o bé de forma presencial sol·licitant
cita prèvia trucant al telèfon de l’ajuntament 972 42 22 96.

El termini màxim per presentar les sol·licituds serà el dia 19 de juny.

Per qualsevol dubte, podeu posar-vos en contacte en el correu: marta@stjuliabonmati.com

Ajuts

Ajuts al lloguer

L'Oficina Comarcal d'Habitatge del Consell Comarcal de la Selva ajuda a tramitar la nova línia d’ajuts al lloguer
que ofereix la Generalitat de Catalunya pels efectes del COVID-19.

El termini per sol·licitar els ajuts finalitza el 30 de setembre.

Podeu posar-vos en contacte amb l'oficina:
• Telèfon: 972 84 21 61
• Correu electrònic: habitatge@selva.cat

Ajuts per a material escolar. Curs 2020-2021

Del 18 de juny al 3 de juliol es poden presentar les sol·licituds per obtenir ajuts per a material escolar pel curs
2020-2021 per als estudiants empadronats a Sant Julià del Llor i Bonmatí que es trobin en una situació familiar
especial amb necessitats socials i/o econòmiques. En aquesta convocatòria podran demanar ajuts els alumnes
que el curs que ve vagin a l’escola pública Sant Jordi o a l’institut Rafael Campalans d’Anglès a fer l’ESO.

• Preferiblement, la sol·licitud caldrà presentar-la a través de la seu electrònica de l’ajuntament.
• En  cas  d’impossibilitat  de  poder-la  presentar  telemàticament,  podeu  presentar-la  presencialment

sol·licitant cita prèvia trucant a l’ajuntament.

El formulari de sol·licitud, les instruccions i la documentació que cal presentar es troba disponible a la pàgina web municipal.



Consum

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 a finals de desembre, cada dimecres al matí, disposem d’una persona assessora energètica que us
resoldrà tots aquests dubtes.

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

Casal d’estiu

Inscripcions estiu 2020

Les inscripcions pel casal d'estiu tindran lloc els següents dies:

• Telemàtica: del 8 al 17 de juny.
• Presencial: del 15 al 17 de juny (caldrà trucar prèviament a l’ajuntament per sol·licitar cita prèvia).

• La sol·licitud ha d’estar signada pels pares o tutors dels nens.
• Recordeu en indicar si el vostre fill és al·lèrgic i si necessita medicar-se.
• A part de la sol·licitud, cal aportar la següent documentació:

◦ Llibre de família i DNI del nen/a (en cas que en tingui).
◦ Fotografia de carnet.
◦ Còpia del llibre de vacunació.
◦ Còpia de la targeta sanitària.
◦ Comprovant de pagament/transferència bancària.

El formulari de sol·licitud, les instruccions i la documentació que cal presentar es troba disponible a la pàgina web municipal.

En motiu de la incertesa causada per la situació de la pandèmia pel COVID-19, la data d’inici del casal no està
fixada, tot i que es preveu iniciar-lo entre finals del mes de juny, principis de juliol.

Parròquia

Celebracions de culte

Es restableixen les celebracions de culte habituals a l’església Santa Maria de Bonmatí,  els dissabtes a les
18:00.

Recordeu:
• Respecteu la distància de seguretat.
• Utilitzeu mascareta.
• Eviteu el contacte físic amb altres persones, amb objectes de devoció, llibres, fulletons o similars.

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

Facebook: @stjuliabonmati
Twitter: @stjuliabonmati


