
Salut

Tria un estiu amb prevenció

Posa’t la mascareta Renta’t bé i sovint les mans

Respecta la distància
de 2 metres

No comparteixis estris, 
beguda o menjar

Hidrata’t Fes servir crema solar

Evita el sol Refresca l’ambient

Si et trobes malament o tens símptomes de la COVID-19 truca al telèfon 061.

Atenció al públic

Oficines municipals
Recordem novament que les oficines municipals estan obertes al públic, tot i  que és
indispensable trucar prèviament a l’ajuntament per acordar cita prèvia i poder ser atès
presencialment. 

Per  accedir  a  les  oficines  no  oblideu  portar  mascareta,  respectar  la  distància  de
seguretat i atendre les indicacions del personal municipal.

Tot i així, us recomanem que realitzeu 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: «Seu electrònica» → «Tràmits i gestions (e-Tram)».

Jutjat de pau

Per posar-vos en contacte amb el jutge de pau, podeu contactar amb:
Lletrat de l’Administració de Justícia
Sr. José Manuel García Lozano
Correu: jp.stjuliallorbonmati@xij.gencat.cat
Telèfon: 620 063 091
Horàri: de dilluns a divendres, de 09:00 a 15:00.

Auxili judicial
Sr. Jorge Mariano Solorzano Leal
Telèfon: 689 747 243
Horàri: de dilluns a divendres, de 09:00 a 15:00.
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Hisenda

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

El proper 20 de juliol finalitza el període voluntari de pagament del 1r trimestre de 2020. 
A partir de la data de finalització del període, s’aplicarà un recàrrec del 5% a tots els rebuts impagats.

Impost de Béns Immobles

Rebuts domiciliats
• El dia 1 de juliol s’ha cobrat la primera fracció del 50%.
• La segona fracció del 50% està prevista per el dia 1 d’octubre.

Rebuts no domiciliats
• Podeu realitzar el pagament fins el dia 15 de setembre de 2020.

En el cas de no haver rebut la carta de pagament, podeu trucar a l’ajuntament 972 42 22 96 o bé enviar un
correu electrònic a marta@stjuliabonmati.com per tal de sol·licitar-ne un duplicat a XALOC.

Subvencions

La Junta de Govern del 16 de juny de 2020 de la Diputació de Girona ha
atorgat al municipi el suport econòmic següent:

Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2020

Línia  de  subvenció  que  pretén  incentivar  les  inversions  municipals,  contribuir  al  finançament  dels  serveis
municipals obligatoris i promoure les activitats de caràcter cultural.

Adquisició de nau industrial 46.440,60 €
Manteniment de camins 800,00 €
Despeses culturals pel 2020 8.195,40 €
Noves tecnologies 1.054,66 €
Total 56.490,66 €

Campanya "Del Pla a l'acció" (2020-2021)

Subvenció destinada al finançament d'accions per millorar l'eficiència energètica i reduir l'emissió de gasos amb
efecte d'hivernacle al municipi planificades prèviament en els Plans d'Acció d'Energia Sostenible (PAES).

Per l’any 2020 299,25 €
Per l’any 2021 299,25 €
Total 598,50 €



Joventut

Estiu Jove

Activitats gratuïtes, per a joves a partir de 12 anys i adaptades a les mesures d’higiene i seguretat recomanades.

Dia Lloc Activitat

  2 de juliol a les 18:00 Al skate park Taller de scooter
17 de juliol a les 09:00 Davant de l’Ajuntament Taller de piragüisme
30 de juliol a les 17:30 Mur sota el Centre Cívic Taller de graffiti
  3 de setembre a les 18:00 Al part de la tirolina Torneig de ping pong
17 de setembre a les 17:30 Al camp de futbol Taller de graffiti
  1 d’octubre a les 18:00 Lloc per a concretar Gimcana jove

Cal inscripció prèvia trucant al telèfon 620 203 300 (places limitades)

Activitats

Festa de la vellesa 2020

Donat que la majoria de participants i principals protagonistes d’aquesta festa són considerada una població
d’alt risc davant el COVID-19 i degut a la impossibilitat de garantir les condicions òptimes per poder-la dur a
terme, s’ha decidit suspendre la festa de la vellesa del municipi d’aquest any prevista per l’11 de setembre.

8a Marxa de Nit

• Dia: dissabte 1 d'agost del 2020. 
• Ruta: 9 km aproximadament.
• Sortida: lliure, entre les 9 i les 10 del vespre, a la zona esportiva de Bonmatí. 
• Inscripcions: al mateix punt de sortida. 
• Donatiu: 5 euros (inclou: avituallament, botifarrada a l’arribada i petit obsequi).

• No hi haurà servei de dutxes.
• Inscripció limitada a 400 participants. 

 
Ho organitza: Associació Anar-hi Anant. 

Exposició

Papallones diürnes de Catalunya

Durant el mes de juliol i agost es podrà seguir visitant a la sala gran del Centre Cívic l’exposició de papallones
diürnes de Catalunya.

La  mostra  està  organitzada  per  l'Associació  Catalana  d'Entomologia,  recentment  fundada  i  domiciliada  a
Bonmatí, i es fa en memòria de Llorenç Abós i Araguás, membre fundador de l'associació, traspassat el mes de
gener passat a l'edat de 52 anys.



Medi ambient

Consells per combatre el mosquit tigre

Amb les pluges de les últimes setmanes ha facilitat la cria primerenca del mosquit tigre.
La forma més efectiva de combatre el mosquit tigre és no deixar-lo criar seguint un senzills consells:

Eliminar els objectes que puguin acumular aigua o buidar-la setmanalment, gerros, cendrers, 
abeuradors...

Posar sota cobert barques, carretons o remolcs, o bé, posar-los cap per avall o tapar-los amb 
una lona.

Posar peixos vermells que es menjaran les larves dels mosquits en basses ornamentals i fonts 
del jardí.

Tapar hermèticament, amb tapa o tela mosquitera, els dipòsits d'aigua per regar.

Eliminar els pneumàtics vells.

Netejar anualment de fulles les canaleres de teulats i terrasses.

Podeu trobar-ne més informació i consells de com combatre’l a la pàgina web: www.mosquitigregirona.cat

Consells per combatre la xinxa de la colza

L’any passat, a diferents municipis de Girona, es va detectar una plaga d’un insecte conegut com a
Xinxa de la Colza (Nysius ericae). Encara que no representa cap risc per a les persones ni pels animals pot
arribar a ser molest.

En cas que aquest any arribés al nostre municipi seguiu els següents consells:

• Per prevenir l’entrada als habitatges: instal·lar teles mosquiteres, tapar forats i esquerdes, etc.
• En cas que es trobin dins de l’habitatge, aspirar o fer una neteja de la zona amb aigua i sabó, submergint

l’insecte amb aigua i sabó o bé fer una polvorització manual amb aigua i sabó sobre la plaga.
• No es recomana l’aplicació d’insecticides com a primera elecció en la zona urbana ni en habitatges.

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

Facebook: @stjuliabonmati
Twitter: @stjuliabonmati


