
 

 

Medi Ambient  

IMPORTANT 

Els veïns de Sant Julià i Bonmatí queden convocats a una 

REUNIÓ INFORMATIVA 

el divendres 16 de desembre, a les 8 del vespre, a l'envelat 
de Bonmatí, per tractar del canvi de sistema de recollida de 

residus domèstics al nostre municipi de cara al 2012. 

 

 

Sessions plenàries 

 

Acords d’aprovació inicial 

En la darrera sessió plenària del dia 10 de desembre es van aprovar inicialment els 
pressupostos municipals per al 2012 i els reglaments interns i de gestió d’ús del 

Centre Cívic de Bonmatí i l’Esplai de Sant Julià del Llor. Properament es podran trobar 
exposats a la web de l’Ajuntament. 

 

 

Activitats 

 

 

 

Nou curs d’iniciació al ball de saló 

 

 

 

Si voleu aprendre a ballar, us esperem al Centre Cívic de Bonmatí els dimarts de 8 a 

2/4 de 10 del vespre o de 2/4 de 10 a 11 de la nit. 

Començarem el curs el dia 17 de gener del 2012. 

Aprendrem a ballar tango, txa-txa-txa, vals, rock, foxtrot… 

Preu: 30 € per persona al mes. Descompte per als veïns de Sant Julià del Llor i 

Bonmatí d’un 10%. 

Per a més informació i inscripcions, podeu trucar al 616 62 82 56 (Pere). 

Alcaldia 

Salutació de l’Alcalde 

Benvolguts veïns i veïnes, 

Ja acabem l’any i aquest serà el meu primer Nadal com a alcalde. 

Aquests dies ja posem la mirada en les festes, unes festes que hem 

de celebrar tots junts i en família, on posarem una especial atenció 

en els més petits de la casa, però també en els joves, els més grans i 

tots en general. Primer farem cagar el tió, després menjarem el raïm 

i, per acabar, anirem a esperar els Reis (i a tastar la xocolata de la 

Roser!). A més de tot això, cal destacar l’ampli ventall d’activitats que 

es portaran a terme durant aquests dies, per a la mainada i no tant 

mainada. Tots els podreu trobar en el programa d’activitats Viu el 

Nadal.  

Vull agrair especialment l’esforç de totes les entitats i la col·laboració 

de tots els veïns i veïnes per mantenir viu el poble. 

Moltes gràcies i salut, i per molts anys!!! 

Us desitjo un bon Nadal i un feliç 2012 

Marc Garcia Nadal - Alcalde 

 

Hisenda 

Temps de contenció 

Amb el canvi d’any, arriba l’hora de tancar uns comptes i obrir-ne uns 

altres. A causa de la situació econòmica general, per al 2012 hem 

elaborat uns pressupostos en què ens hem regit per la màxima 

contenció en la despesa, havent de retallar algunes partides. En 

l’apartat d’inversions, cal remarcar que no n’hem establert cap, 

mantenint-nos a l’expectativa de les subvencions que puguin arribar, 

que, si no canvien les coses, no es preveuen abundants ni generoses. 

Pel que fa a les taxes, hem aprovat la rebaixa de la taxa 

d’escombraries (un 8%) i la contenció de l’IBI, per tal de reduir la 

pressió fiscal sobre les famílies, que són les primeres de notar els 

efectes del context econòmic actual. 

Com ja deveu haver observat, aquest any no engalanem els carrers 

amb els llums de Nadal. Som conscients que això no serà del gust de 

tothom, però mirem d’estalviar en petites coses per no haver 

d’estalviar en altres de més importants. 

Malgrat tot, confiem que, amb la implicació i l’ajuda de tots, podrem 

passar tan bé com sigui possible aquests anys de vaques magres. 

Bones festes a tots 

Toni Badia Ortega - Regidor d’Hisenda   
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Plens municipals 

 

Resum de l’acta del ple ordinari del 10 de setembre del 2011 
 

En el ple ordinari del 10 de setembre passat es van sotmetre a ratificació els decrets 

d’alcaldia següents: 

- Requerir l’adjudicatària del bar del Centre Cívic per tal que presenti tots els 

justificants que estimi convenients per demostrar el desequilibri financer (es 
ratifica per unanimitat), atorgar-li una pròrroga per a la presentació dels 

justificants (es ratifica per unanimitat) i requerir-li els imports imputats al 
balanç de situació (es ratifica per 5 vots a favor del GI i 3 abstencions de CiU). 

- Aprovar el conveni entre Dipsalut i l’Ajuntament per a la concessió gratuïta de 2 

desfibril·ladors fixos al municipi de Sant Julià del Llor i Bonmatí. (es ratifica per 
unanimitat) 

A més, es van sotmetre a votació els dictàmens següents: 

- Donar compte del Decret pel qual es concerta un crèdit pont per 321.914 euros 
per finançar transitòriament l’execució de les obres de cobriment de la pista 

poliesportiva de Bonmatí, per subvencions pendents. (s’aprova per unanimitat) 

- Delegar a favor del Consorci Mediambiental de la Selva (CMED) de la 
competència de gestionar la sol·licitud de retorn del cànon sobre la deposició de 

residus. (4 vots a favor del GI i 3 abstencions de CiU) 

- Delegar a l’alcaldia la competència plenària en l’aprovació de les despeses 

plurianuals en els supòsits previstos al Text refós de la Llei d’hisendes locals. (4 
vots a favor del GI i 3 abstencions de CiU) 

- Aprovar inicialment la modificació del projecte “Connexions de la xarxa de 

col·lectors d’aigües residuals de Bonmatí”, que incorpora una nova xarxa de 
clavegueram en tres blocs d’habitatges de la Colònia de Bonmatí. (s’aprova per 

unanimitat, amb l’abstenció del regidor Xavier Ribas) 

- Verificar el text refós de la modificació puntual núm. 9 de les Normes 
subsidiàries. (es deixa sobre la taula) 

- Aprovar la modificació de crèdits núm. 6 del pressupost 2011, vista la 
insuficiència d’algunes partides del pressupost de l’exercici corrent. (s’aprova 

per unanimitat) 

- Assignar el nom oficial al carrer “Camí del Cementiri” al seu pas per dins del 
SAU-2. (s’aprova per unanimitat) 

- Aprovar el conveni tipus entre la Diputació de Girona i l’Ajuntament per 
l’allotjament de la pàgina web, comptes de correu i dominis als servidors 

(servei “hosting”). (s’aprova per unanimitat) 

- Nomenar els nous membres de la comissió que ha de representar l’Ajuntament 
en les operacions de delimitació del terme municipal. (s’aprova per unanimitat) 

En la mateixa sessió també es van sotmetre a votació les mocions següents: 

- Per les aturades a les obres de la N-II al seu pas per la comarca de la Selva. 
(s’aprova per unanimitat) 

- Per mostrar el rebuig a la llei de mesures fiscals i financeres que modifica una 
altra llei en relació amb el PIRMI. (5 vots a favor del GI i 3 abstencions de CiU) 

- De suport a l’escola catalana. (s’aprova per unanimitat) 

 

 

Així mateix, es va donar compte dels informes trimestrals emesos per la secretària 

interventora sobre els pagaments pendents i les obligacions pendents de 

reconeixement corresponents al 1r i al 2n trimestre del 2011. 

En el punt de precs i preguntes, el grup de CiU recorda que ha demanat un despatx 

per poder fer la feina, pregunta si ja es pot utilitzar la pista de Bonmatí i demana 

quins ingressos ha reportat a l’Ajuntament l’ús del camp per part d’equips de segona 

a l’estiu. 

NOTA: Al lloc web de l’Ajuntament (http/:www.stjuliabonmati.com) trobareu el text 

íntegre de l’acta del ple. 

Resum de l’acta del ple extraordinari del 26 d’octubre del 2011 

En el ple extraordinari del 26 d’octubre passat es van sotmetre a votació els 

dictàmens següents: 

- Aprovar provisionalment les modificacions de les Ordenances fiscals per a l’exercici 

del 2012 següents (5 vots a favor del GI; 4 abstencions de CiU): 

- Ordenança de l’impost sobre béns immobles (es conté i només hi repercutirà 

el 10% relatiu a la revisió cadastral) 

- Ordenança de l'impost de vehicles de tracció mecànica (s’elimina la 

referència als vehicles amb catalitzador)  

- Ordenança de la taxa per la recollida d’escombraries (es rebaixa un 8% per 
a la recollida domèstica)   

- Ordenança de les taxes per utilització privativa o aprofitament especial del 

domini públic local (s’inclouen modificacions puntuals per ocupació de la via 

pública) 

- Ordenança de la taxa de clavegueram (s’adapta el text a nova legislació) 

- Ordenança reguladora de la taxa per utilització d’edificis i instal·lacions 

municipals (s’estableixen taxes per utilització del camp de futbol de 

Bonmatí, l’Esplai de Sant Julià i sales del Centre Cívic de Bonmatí) 

- Ordenança reguladora de la taxa per utilització de l’alberg municipal 

(s’incrementa lleugerament la quota). 

- Segregar una porció de terreny rústic propietat de l’Ajuntament per, posteriorment, 

permutar-lo per un altre terreny de propietat particular, situat al Polígon núm. 1 del 

cadastre de rústica. (s’aprova per unanimitat) 

- Verificar el text refós de la modificació puntual núm. 1 del Pla especial del catàleg 

de masies i cases rurals de Sant Julià del Llor i Bonmatí, que incorpora les masies 

del Cal Papa i Can Damià. (s’aprova per unanimitat) 

En la mateixa sessió s’elegeixen, mitjançant sorteig, els membres de les meses per a 

les eleccions generals que s’han de celebrar el 20 de novembre de 2011. 

NOTA: Al lloc web de l’Ajuntament (http/:www.stjuliabonmati.com) trobareu el text 

íntegre de l’acta del ple. 


