
Salut

L’ús de mascareta és obligatori

El 40% de les transmissions tenen lloc abans dels símptomes.
És feina de tots i totes evitar contagis i rebrots.

Quines persones han de fer ús de mascareta?

• A partir dels 6 anys en endavant.
• De 3 a 5 anys és recomanable, no obligatori.

Excepcions
• Aquelles persones que presenten una malaltia o dificultat respiratòria que pot 

empitjorar amb l’ús de la mascareta.

En quines situacions hem de portar mascareta?

• Dins de casa (si s’està amb persones amb qui no es conviu).
• Sempre que se surt de casa.

◦ En trobades (encara que es pugui mantenir la distància de seguretat).
◦ En el transport públic.
◦ En el vehicle particular (si es viatja amb persones amb qui no es conviu).
◦ Esdeveniments i espectacles (interiors i exteriors).
◦ En els equipaments públics.
◦ En els comerços.

Excepcions
• Dins de casa (si s’està amb les persones amb qui es conviu).
• Durant la pràctica esportiva.
• Bars i restaurants (només mentre s’està menjant o bevent).
• En el vehicle particular (si es viatja sol o amb persones amb qui es conviu)

Com hem d’utilitzar la mascareta?

• Cal que la mascareta tapi el nas i la boca.
• Cal desinfectar-se prèviament les mans per posar-se i treure’s la mascareta.
• Les mascaretes (quirúrgiques i de roba) s’han de renovar diàriament.
• Les mascaretes de roba s’han de rentar a temperatura superior als 60º.
• Les mascaretes s’han de llançar al contenidor de rebuig.
• Si ens hem de treure la  mascareta,  es recomana desar-la en una bossa de

paper.

Calendari 2021

Festes locals

El proper any 2021 serà festa local en el nostre municipi els següents dies:

• Divendres 23 d’abril (Sant Jordi)
• Dilluns 24 de maig (Festa Major de Bonmatí)
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Horaris d’estiu

Oficines municipals

Durant el mes d’agost les oficines municipals només romandran obertes de dilluns a divendres de 9:00 a 14:00.
Disculpeu les molèsties.

Deixalleria mòbil

El mes d’agost la deixalleria mòbil estarà oberta el primer dimecres de mes de 09:00 a les 14:00.

Oficina de «La Caixa»

«La Caixa» informa que l’oficina de Bonmatí romandrà tancada per vacances del 10 al 28 d’agost.

Equipaments

Adquisició de la nau industrial

El passat dia 15 de juliol es va aprovar per ple la compra de la nau industrial situada a la plaça Don Manuel, 8
(antiga  fàbrica  Botex)  amb  una  superfície  construïda  de  3.500  m2  i  amb  referència  cadastral
2763101DG7426S0001WM.

L’equipament es destinarà inicialment com a magatzem municipal i en el futur a projectes d’ús cultural i altres
equipaments.

Fons propis consistori (romanent de tresoreria d'exercicis anteriors) 403.559,40 €
Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2020 (subvenció) 46.440,60 €
Import de compra 450.000,00 €

• No s'haurà de concertar cap préstec ni pòlissa ja que l'ajuntament té tresoreria disponible per poder-la
adquirir.

Nova escola

El passat dimarts 21 de juliol  el  Govern de la Generalitat de Catalunya va aprovar la incorporació en el Pla
Econòmic i Financer d’Inversions* cinc noves construccions escolars a les comarques gironines, entre elles,
l’Escola Sant Jordi del nostre municipi.

El cost previst de l’actuació seria de 4.400.000,00 €.

Tot i aquest anunci, l’obra no està prevista en el pressupost de la Generalitat i no hi ha data prevista d’inici de la
construcció de la nova escola.

*El Pla Econòmic i Financer consisteix en una planificació de les actuacions i inversions que es preveuen
portar a terme en els propers anys.



Hisenda

Rebuts d’aigua, escombraries i clavegueram 2n trimestre de 2020

En les últimes setmanes s’han enviat les factures de les taxes del 2n trimestre de 2020, en què s’ha aplicat la
reducció del 50% del cànon pels mesos d’abril i  maig a la totalitat dels rebuts, així com el prorrateig de les
escombraries comercials a tots aquells que ho hagin sol·licitat.

Rebuts domiciliats
• El càrrec bancari serà el dia 10 d’agost de 2020.

Rebuts no domiciliats
• Podeu realitzar el pagament a partir de l’1 d’agost i fins l’1 d’octubre de 2020.

Consum

Assessor energètic

Servei obert a tothom, que us assessorarà sobre 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.

Benestar Social

Servei de suport de tràmits telemàtics

Recordem que des de Càritas Bonmatí s’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).

Joventut

Ajut a les famílies per gaudir d'activitats de lleure educatiu

Si teniu fills d’entre 3 i 17 anys i van a un casal o fan activitats de lleure, podeu sol·licitar un ajut econòmic.

• La quantia és de 100€ si s'hi passa la nit i de 80€ en cas que no.
• L’activitat ha de tenir lloc entre el 22 de juny i el 13 de setembre de 2020. 
• La unitat familiar ha de tenir uns ingressos bruts inferiors als 25.180,44€ anuals.
• L'ajut es podrà demanar fins el 14 de setembre o fins exhaurir-se l'import de la dotació.

Més informació: https://web.gencat.cat/ca/actualitat/detall/Ajuts-families-activitats-lleure-catalunya



Estiu Jove

El mes de setembre es reprendran les activitats per a joves següents:

Dia Lloc Activitat

  3 de setembre a les 18:00 Al parc 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

• Activitats dirigides a joves a partir de 12 anys.
• Activitats gratuïtes i adaptades a les mesures d’higiene i seguretat recomanades.
• Cal inscripció prèvia trucant al telèfon 620 203 300 (places limitades).

Centre Cívic

Vespres a la fresca

Dissabte 8 d’agost 
A les 20:00 Sopar - Monòleg amb Dani Lagi.

Dimecres 12 d’agost 
A les 20:00

Taller «Connecta amb la teva essència».
Tot seguit, sopar - concert i presentació del nou disc d'en Jordi Sandalinas.

Divendres 14 d’agost 
(hora a confirmar) Concert amb Nitvana (Tribut a Nirvana).

Dissabte 15 d’agost 
A les 20:00 Festa blanca d'estiu: sopar i música en directe.

Dissabte 22 d’agost 
(hora a confirmar) Concert amb Bye Past.

• Totes  les  activitats  seran  a  l'aire  lliure,  a  la  terrassa  del  Centre  Cívic  amb  totes  les  mesures  i
recomanacions sanitàries.

• Aforament limitat
• Imprescindible reserva anticipada.
• Informació i reserves al telèfon 653 192 797.

Els actes poden patir variacions en funció de les condicions meteorològiques i la situació del COVID-19.

Parròquia

Festa Major de Sant Julià del Llor

El 30 d’agost, a les 12 de migdia, tindrà lloc a l'església de Sant Julià del Llor la missa de la Festa Major.
La resta d’actes de la festa romandran suspesos.

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

Facebook: @stjuliabonmati
Twitter: @stjuliabonmati


