Circulació viària

Sessions plenàries
Afectacions al trànsit el diumenge 9 d’octubre

Resum de l’acta del ple del 9 de juliol del 2011

El diumenge 9 d’octubre, amb motiu de la I Fira Dol-sa de Sant Julià del Llor i Bonmatí, estarà
tallat al trànsit durant tot el dia:
la pujada al Grup Bondia

-

el vial que hi ha entre l’antiga fàbrica Sonoco i la plaça dels Pins

Joventut
Salut juvenil a Ràdio Bonmatí
Com actuen les drogues en el nostre cos? Pot comportar problemes fer-se un tatuatge? Quins
riscos correm si practiquem sexe sense protecció? L’Oficina Jove de la Selva té preparat un
programa de ràdio per respondre a aquestes i altres preguntes relacionades amb temes de salut
en els joves.
Cada programa estarà dedicat a un tema concret i tindrà com a convidat un expert que anirà
responent a les preguntes que els feu arribar. El programa s’emetrà tots els divendres del mes
d’octubre, de 6 a 7 de la tarda, per Ràdio Bonmatí.
En cada programa es sortejaran entrades per al MAGMA de Santa Coloma de Farners entre els
oients que hi participin. Finalment, per tal de cloure aquesta iniciativa, s’organitzarà una activitat
relacionada amb la salut que estarà oberta a tothom.
Les temàtiques seran: Sexualitat; Drogues; Tatuatges i pírcings, i Mites de l’amor romàntic
(relacions de gènere).

Taula de joves
Durant el mes d’octubre es convocarà tots els veïns i veïnes d’edats compreses entre
14 i 35 anys a participar a la Taula de Joves. La finalitat de la taula és obtenir
informació sobre les necessitats dels joves del nostre poble per tal de poder elaborar
el Pla de Joventut Local. Properament es comunicarà la data concreta de la primera
sessió.

Sortida al Circuit de Catalunya
El pròxim dissabte 8 d’octubre està prevista una sortida al Circuit de Catalunya (Montmeló) per
veure les World Series by Renault.
Preu: 10 euros (autocar + entrada gratuïta)
Venda de tiquets: Centre Cívic de Bonmatí
Més informació: arocasalva@selva.cat ; 972 84 36 08 ; 972 42 22 96

FULL INFORMATIU

Així mateix, estarà tancada l’entrada per a vehicles a la zona verda que envolta l’envelat i es
senyalitzarà degudament la zona dels Pins reservada per a aparcament.

Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí – Octubre 2011

-

En la sessió ordinària del ple municipal del dia 9 de juliol es van sotmetre a
votació els dictàmens següents:
- Aprovar la periodicitat de les sessions del ple: S’estableix que les sessions
ordinàries del ple tindran lloc el segon dissabte no festiu de cada tres
mesos, a les 11 h. (5 vots a favor del GI; 3 vots en contra de CiU)
- Constituir la Junta de Govern Local (JGL) i acordar la delegació de
competències en aquest òrgan de govern. La JGL celebrarà les seves
sessions el primer i tercer dimecres de cada mes, a les 19 h. (5 vots a
favor del GI; 3 abstencions de CiU)
- Nomenament de representants municipals en diversos òrgans col·legiats
dels quals forma part l’Ajuntament. (5 vots a favor del GI; 3 abstencions de
CiU)
- Aprovar la creació de la Comissió Especial de Comptes, integrada per:
President, Marc Garcia Nadal (suplent Toni Badia Ortega); Vocal GI, Toni
Badia Ortega (suplent Xevi Ribas Surroca); vocal CiU, Julià Gifre Serarols
(suplent Anna Masachs Coll). (Aprovat per unanimitat)
- Aprovar el règim retributiu dels càrrecs electes. Règim de dedicació parcial
(dedicació mínima de 8 hores setmanals, amb alta a la Seguretat Social):
alcalde, 535 €/mes bruts; regidors: 435 €/mes bruts. Regidors de l’oposició:
75,82 € per assistència a cada sessió del ple. (5 vots a favor del GI; 3
abstencions de CiU)
- Delegar a la Junta de Govern Local la competència plenària en l’aprovació
dels preus públics i l’exercici d’accions judicials. (Aprovat per unanimitat)
- Donar compte dels decrets d’alcaldia següents:
o

Nomenament d’un representant al Consell Escolar: titular Gemma
Domínguez Garangou (suplent Marc Garcia Nadal). (El ple ratifica
aquest decret)

o

Nomenament del Tresorer: Xavier Ribas Surroca. (El ple ratifica
aquest decret)

o

Nomenament de Tinents d’Alcalde: 1r tinent d’alcalde, Toni Badia
Ortega; 2n tinent d’alcalde, Gemma Domínguez Garangou. (El ple
es dóna per assabentat)

o

Designació dels regidors electes que realitzaran les seves
funcions en règim de dedicació parcial: Marc Gardia Nadal, Toni
Badia Ortega, Gemma Domínguez Garangou, Xavier Ribas
Surroca, Mei Brescó Esteve. (El ple es dóna per assabentat)

o

-

-

-

Nomenament dels regidors que integraran la Junta de Govern Local: Marc Garcia
Nadal (Urbanisme, Obres, Serveis, Brigada i Règim Intern); Toni Badia Ortega
(Hisenda i Salut); Gemma Domínguez Garangou (Ensenyament i Cultura); Xavier
Ribas Surroca (Joventut, Esports i Medi Ambient); Mei Brescó Esteve (Acció Social
i Gent Gran, Participació i Dinamització Ciutadana). (El ple es dóna per assabentat)

Fixar les dues festes locals per l’any 2012 en el municipi de Sant Julià del Llor i Bonmatí: el 23
d’abril i el 28 de maig del 2012.
Aprovar una operació de crèdit a llarg termini d’un import de 98.000 euros per al finançament
d’inversions de l’exercici 2011. El Sr. Gifre demana quines inversions es volen fer. El Sr.
Alcalde respon que són totes les inversions que l’anterior equip de govern, de CiU, va
planificar. El Sr. Gifre pregunta si està inclòs el carril bici. El Sr. Alcalde respon que sí, però
que és un tema que s’està estudiant. (5 vots a favor del GI; 3 abstencions de CiU)
Aprovar la modificació de crèdits núm. 4 del Pressupost del 2011. A causa del diferiment de
cobrament de les subvencions concedides per al “Condicionament pista poliesportiva:
cobriment pista”, s’aprova la modificació de crèdits núm. 4/2011 per generació d’ingressos.
(Aprovat per unanimitat)

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

Per mostrar el rebuig de l’Ajuntament a una proposta de reunificació dels serveis d’urgències
mèdiques que suposaria la supressió de l’ABS d’Anglès. (Aprovada per unanimitat)

-

Moció del grup municipal Convergència i Unió per mostrar la disconformitat de convocar plens
els dissabtes. (3 vots a favor de CiU; 5 vots en contra del GI)

NOTA: Al lloc web de l’Ajuntament (http/:www.stjuliabonmati.com) trobareu el text íntegre de l’acta
de la sessió del ple ordinari del 9 de juliol del 2011.

Recollida selectiva: el cost dels impropis
Els impropis són totes aquelles restes que per error o descuit barregem amb la fracció orgànica.
Un exemple clar seria una tapa de iogurt que ens ha caigut dins l’orgànica.
En el nostre municipi mensualment generem unes 16 tones de fracció orgànica. Fins fa poc, el
percentatge d’impropis present era inferior al 5%. Des de fa uns mesos, però, aquest percentatge
s’ha incrementat.
Cal explicar que aquest increment dels impropis suposa un augment del cost del servei. La llei fixa
un preu per cada tona d’orgànica que entra a la planta de tractament i aquest preu varia en funció
del percentatge d’impropis que s’hi troba:
- entre el 0 i el 5 %, 81,15 €/tona
- entre el 5 i el 10%, 91,63 €/tona
- ...
Actualment ens trobem que hem passat del primer al segon tram, amb l’increment de preu que
això suposa (10,48 €). Si apliquem l’increment al nombre de tones que mensualment estem
generant (16), tenim que la factura de la recollida selectiva s’ha incrementat en 167,68 €. En el cas
de continuar amb aquests barems, el cost anual del servei augmentaria en 2.012,16 €.
El servei de recollida es finança directament a través del que paguem els ciutadans. A la llarga, un
increment en el cost del servei acabarà significant un increment en el preu del rebut.
Així doncs, si fem una separació correcta de la fracció orgànica, estem ajudant a contenir el
percentatge d’impropis i, per tant, evitem que s’incrementi el cost del servei.
NOTA: Per obtenir el percentatge d’impropis present en la fracció orgànica, l’Agència de Residus
de Catalunya realitza el que s’anomena una “caracterització”, que consisteix a agafar mostres
entre les bosses recollides, estudiar-ne el contingut i extrapolar-ne els resultats al total recollit.

Cultura
I Fira DOL-SA
El diumenge 9 d’octubre es celebrarà la primera Fira Dol-sa de Sant Julià del Llor i Bonmatí. La
fira estarà dedicada als productes relacionats amb el dolç i el salat: caramels, embotits,
xocolates... Hi haurà parades des de les 10 del matí fins a les 8 del vespre.
Dins el marc de la fira també es realitzaran les activitats següents:
-

Medi Ambient

Al matí, concentració de motos Harley
Al migdia, arrossada popular
Durant tot el dia: exhibició i classes de ball “country”

Organització: Agrupació d’Activitats Culturals i Festives de Bonmatí
Col·laboradors: Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí, Configirona SA i Diputació de Girona.

Recordem què podem posar a la fracció orgànica:


Restes de menjar / restes de la preparació del menjar: peles i triadures de fruita i
verdura; ossos i restes de carn; espines i restes de peix, closques de marisc i mol·luscs;
closques d’ou i pellofes i closques de fruits secs; restes de menjar i menjar en mal estat;
restes de pa; marro de cafè i restes d’infusions.



Residus de paper: paper de cuina brut; tovallons de paper bruts; mocadors de paper.



Restes vegetals de petites dimensions: rams de flors pansits, flors i fulles seques; males
herbes, gespa, petites branques d’esporga, fullaraca.



Altres materials: taps de suro; serradures; virostes i encenalls de fusta natural;
excrements d’animals domèstics sense llits ni sorres absorbents; escuradents i palets de
gelat, de menjar xinès o de fer pinxos, etc.

