
Salut

Prohibició de trobades de més de 6 persones

Degut  a  l’alt  increment  de  risc  epidemiològic  de  la  COVID-19
d’aquests últims dies,  des del  passat  passat  26 de setembre ha
entrat en vigor a Catalunya la prohibició de trobades i reunions de
més  de  6  persones  tant  en  l'àmbit  públic  com  privat  que  no
convisquin en el mateix habitatge.

En  queden  excloses  d’aquesta  prohibició  les  següents  activitats  (sempre  que  es
compleixin les mesures de seguretat):

• Activitats laborals.
• Actes de culte i religiosos.
• Transport públic.

• Activitats culturals.
• Activitats docents.
• Activitats esportives

Directori d’informació d’interès de la COVID-19 

La Generalitat de Catalunya ofereix informació d’interès i dades actualitzades sobre la
pandèmia a la pàgina web: canalsalut.gencat.cat/coronavirus

Podreu trobar informació sobre:

• Recomanacions de prevenció i higiene.
• Indicacions per afrontar el curs escolar.
• Com actuar en cas de ser un contacte estret o bé haver donat positiu.
• Estat epidemiològic per regions sanitàries i municipis.

Canvi de metgessa al municipi

L'Àrea Bàsica de Salut d'Anglès informa que a partir del dia 5 d’octubre la metgessa de
referència al nostre municipi serà la Cristina Hernando Rovirola.

Recordem que per concertar visita cal sol·licitar cita prèvia des dels següents canals:

Pàgina web: www.ias.cat
Telèfons: 93 326 89 01 / 972 42 14 98

Campanya de vacunació de la grip

• Dia: dijous 15 d’octubre.
• Hora:  de 10:00 a 13:00.
• Lloc: sala de plens de l’Ajuntament.

(Com a mesura de la COVID-19, caldrà esperar-se fora de les instal·lacions)

Fora d’aquesta data, caldrà concertar hora per a la vacunació trucant prèviament al
CAP d’Anglès al telèfon 972 42 14 98.

Qui s’ha de vacunar?
• Persones de 60 anys d'edat o més.
• Dones embarassades.
• Persones que pateixin alguna malaltia crònica.
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Xerrada sobre la importància de seguir bé els tractaments

Dins del «Programa d’educació sanitària a la gent gran», a la sala de lectura del Centre Cívic de Bonmatí es
duran a terme les següents xerrades a càrrec de la farmacèutica M. José Medina.

• La   incontinència urinària  
Dimecres 7 d’octubre, a les 16:30

• La importància de seguir bé els tractaments  
Dimecres 4 de novembre, a les 16:30

Activitat organitzada pel Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya, amb el suport del Departament de
Salut de la Generalitat  de Catalunya i  el  CatSalut i  la col·laboració de la regidoria de Gent Gran i  Salut de
l’Ajuntament.

Consistori

Atenció presencial a les oficines municipals

Amb motiu de l’estat actual de la pandèmia, segueix essent indispensable trucar prèviament a l’ajuntament per
acordar cita prèvia i poder ser atès presencialment.

Es recomana realitzar les gestions telemàtiques pels següents canals:
• Telèfon: 972 42 22 96
• Correu electrònic: info@stjuliabonmati.cat
• Pàgina web: www.stjuliabonmati.cat

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

Convocatòria de ple

La propera sessió de ple tindrà lloc el dimecres 21 d’octubre a les 20:00 a la sala de plens de l’Ajuntament en
caràcter extraordinari.

Subvencions

La Diputació de Girona ha atorgat al municipi el suport econòmic següent:

Sufragar les despeses dels desperfectes ocasionats pel temporal Glòria

• Atorgat el 8 de setembre de 2020 per un import de 21.639,61 euros.
• Aquest suport econòmic cobreix un 62,58% del cost total de la despesa.

Programa A3 - Suport a les actuacions de condicionament i millora en equipaments esportius

• Atorgat el 4 d’agost de 2020 per un import de 6.887,76 euros.
• Aquest suport econòmic cobreix un 60,90% del cost total de la despesa.
• S’ha destinat a l’adquisició de:

◦ Graderies pel camp de futbol. ◦ Un tatami per la pràctica esportiva.



Medi ambient

Autorització per fer foc

Quan està permès fer foc?

Entre el 16 d'octubre de 2020 i el 14 de març de 2021, presentant prèviament una comunicació de crema.

On puc comunicar la crema?

• A l’Ajuntament
◦ Presencialment, a les oficines municipals.
◦ A la pàgina web municipal: Seu electrònica → Tràmits i gestions → Comunicació per encendre foc.

• Al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
◦ A la pàgina web: agricultura.gencat.cat

Urbanisme

Estudi per reactivar el parc d’habitatge desocupat

L’estudi  d’arquitectura  Contorns,  amb la col·laboració  de la  Diputació de Girona,  realitzarà  una anàlisi  dels
habitatges buits del municipi amb la intenció de proposar sortides a aquests immobles desocupats.

Contorns també realitzarà estudis d’habitatge buit a Amer, Sant Feliu de Pallerols, Viladrau i Arbúcies.

Sentit únic de circulació al carrer Jordi Pujol

Arran de l'actuació de treballs de pintura viària que
s'han portat a terme a la zona baixa de Bonmatí, el
carrer  Jordi  Pujol  passa  a  ser  d'un  sol  sentit  de
circulació (Envelat → illeta de la plaça del Motor).

Hisenda

Taxa de manteniment de cementiri

Rebuts no domiciliats
• El dia 1 d‘octubre es va iniciar el període voluntari de pagament.
• Aquest període finalitzarà el proper 30 de novembre.

Rebuts domiciliats
• Es carregarà al compte corrent el proper dia 10 d’octubre.



Món laboral

Càpsules formatives

El Servei Integral d'Ocupació (SIO) del Consell Comarcal de la Selva porta a terme durant els mesos d'octubre i
novembre un seguit de càpsules formatives gratuïtes per a totes aquelles persones que busquen feina o vulguin
millorar la seva ocupació.

Oferta de càpsules
Dies Càpsula Durada

8 d’octubre Com fer una bona entrevista en línia 1 hora i 30 min

21 i 23 d’octubre Oportunitats laborals en el sector de l’hostaleria i restauració 2 hores i 30 min

28 i 30 d’octubre Oportunitats laborals en el comerç urbà 2 hores i 30 min

3 i 5 de novembre Oportunitats laborals en el sector logístic 2 hores i 30 min

10 i 12 de novembre Coneix els millors canals per trobar feina de carretoner/a 1 hora i 30 min

17 i 19 de novembre Coneix els millors canals per trobar feina de gerontòleg/òloga 1 hora i 30 min

24 i 26 de novembre Coneix els millors canals per trobar feina de dependent/a 1 hora i 30 min

Inscripcions prèvies per WhatsApp o telèfon al 673 038 887.

Càritas

Taller d’habilitats telemàtiques

Taller gratuït que t'ofereix la possibilitat d'aprendre a:
• Utilitzar el correu electrònic.
• Comunicar-te amb l’escola per internet.
• Sol·licitar cita al CAP o accedir a La Meva Salut.
• Fer tràmits per internet.

• Dia: 8 d'octubre.
• Hora: de 15:00 a 17:30.
• Lloc: Centre Cívic (sala de lectura).
• Requisit: cal portar el teu propi dispositiu (portàtil, tableta o mòbil).

Exposicions

Les orquídies de la comarca de la Selva

Durant el mes d'octubre es podrà veure a la sala gran del Centre Cívic una exposició fotogràfica d'orquídies
silvestres de la comarca de la Selva.

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

Facebook: @stjuliabonmati
Twitter: @stjuliabonmati


