Alcaldia

Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí – Juliol 2011

FULL INFORMATIU

Salutació
Veïns i veïnes,
El nou equip de govern ens hem posat al càrrec del poble per treballar
i mirar endavant. I tenim un objectiu ben marcat: el nostre municipi, i
treballar i treballar per tots, sense distincions. Tenim molta feina al
davant i, sent conscients que els temps no són fàcils, esperem fer-la
de la millor manera possible.
El Full Informatiu que teniu a les mans és el punt de partida de la
nostra voluntat de fer un Ajuntament accessible, participatiu i obert a
tothom. L’objectiu que ens marquem amb aquest mitjà és informar
periòdicament de la gestió que es porta a terme des del consistori i
d’altres temes que poden ser d’interès per als ciutadans.
Ens posem a la vostra disposició, doncs, i esperem la col·laboració de
tots els veïns i veïnes.
Anem per feina!

Marc Garcia Nadal
Alcalde

Consistori
Constitució i cartipàs
El dia 11 de juny es va celebrar el ple constitutiu del nou consistori,
que va quedar com segueix: 5 regidors del Grup Independent, a
l’equip de govern, i 4 del grup de CiU, a l’oposició. En el mateix ple es
va elegir Marc Garcia Nadal com a nou alcalde del municipi.
El dia 10 de juliol es va celebrar el ple organitzatiu, en què va quedar
determinat el nou cartipàs municipal:






Alcalde, Marc Garcia Nadal. Urbanisme, Obres, Serveis, Brigada i
Règim Intern
1r Tinent d’alcalde, Toni Badia Ortega. Hisenda i Salut
2a
Tinent
d’alcalde,
Gemma
Domínguez
Garangou.
Ensenyament i Cultura
Regidor, Xavier Ribas Surroca. Joventut, Esports i Medi Ambient
Regidora, Mei Brescó Esteve. Acció Social, Gent Gran,
Participació i Dinamització Ciutadana

Joventut
Sortida al Water World de Lloret de Mar
Si a l’estiu t’agrada disfrutar de l’aigua, no et pots perdre la sortida al parc
aquàtic Water World de Lloret de Mar que farem el proper dissabte 20 d’agost.
L’excursió serà compartida amb nois i noies d’Amer i la Cellera de Ter. Sortirem al
matí, cap a 2/4 de 10, de la plaça Maçana, i tornarem al vespre pels volts de les 8.
El preu de la sortida (inclou el desplaçament i l’entrada al parc) és:
- 8 €, de 14 a 15 anys
- 15 €, de 16 anys en endavant
Venda de tiquets al Centre Cívic de Bonmatí entre el 29 de juliol i el 16 d’agost.
Els menors de 18 anys hauran d’anar acompanyats d’un major d’edat o bé hauran
de dur omplerta l’autorització dels pares que es facilitarà al mateix Centre Cívic.

Gent Gran
28è Homenatge a la Gent Gran
El pròxim 11 de setembre se celebrarà el 28è Homenatge a la Gent Gran, en què
les persones empadronades al municipi majors de 70 anys estaran convidades a un
dinar. Aquest any el dinar de germanor es farà al restaurant Janeret de
l’Hotel Mirallac de Banyoles. Per desplaçar-nos-hi, es posarà a disposició de qui
ho desitgi un servei gratuït d’autocar.
Entre el 16 d’agost i el 2 de setembre es podran formalitzar les inscripcions
a les oficines de l’Ajuntament, de 9 del matí a 2 de la tarda.
El preu del dinar per als acompanyants és de 25 euros per persona (menú infantil a
12 euros).
En el moment de la inscripció se us facilitarà un programa detallat de la festa
d’Homenatge.
Nota: D’acord amb la Llei de Protecció de Dades, no es convidarà personalment
mitjançant carta. A mig agost es penjaran programes als establiments i les cartelleres del
municipi per recordar la convocatòria.

