
 

 

Cultura i Ensenyament 

“Viu el Nadal” 

Una gran quantitat de nens i nenes van passar pels tallers que va organitzar aquesta 

regidoria per les festes de Nadal. Aquestes activitats, que es van dur a terme a 

l’envelat del 27 al 30 de desembre a les tardes, van ser totalment gratuïtes i van 

resultar tot un èxit, ja que la majoria dels qui hi van participar ho van fer dia rere dia. 

Des de l’Ajuntament volem fer-vos arribar el nostre optimisme per seguir treballant i 

organitzant activitats per al poble i per mantenir-lo viu i unit. 

Volem agrair la col·laboració amb el servei de bar, que va anar en benefici de Càritas. 

Felicitem també totes les associacions que han organitzat actes i festes aquest Nadal. 

Amb l’esforç de tots, s’ha aconseguit dur a terme una programació nadalenca variada 

i per a tots els gustos.  

El transport escolar 

 

El Consell Comarcal de la Selva ja fa anys que manté que el transport escolar del 

nostre centre és deficitari. Ja el curs passat, el servei va quedar reduït a la meitat: 

només es va oferir el viatge de les 9 del matí.   

Aquest any, ens van reiterar que era inviable mantenir-lo, tant pel nombre d’usuaris 

com per la dotació econòmica prevista pel Departament d’Educació, i ens van advertir 

que per continuar-lo tant l’Ajuntament com els usuaris haurien de sufragar “una part 

molt important”. Aquesta quantitat mai no la van concretar.  

Quan va començar el curs, el Consell Comarcal no havia informat les famílies de la 

decisió que havia pres de suspendre el servei. 

Més endavant, les regidores d’Ensenyament de Sant Julià del Llor i Bonmatí i Sant 

Gregori van reunir-se amb els responsables de l’àrea d’Educació del Consell Comarcal 

de la Selva, i es va arribar a l’acord que els alumnes de primària poguessin anar amb 

el transport de l’institut. Una vegada convocades les famílies afectades, aquesta 

alternativa es va desestimar.   

 

Gemma Domínguez i Garangou – Regidora de Cultura i Ensenyament 

 

Acció Social 

Passejada en bici i Calçotada 

Dones de totes les edats: comenceu a preparar les bicicletes, perquè l’11 de març 

celebrarem el Dia Internacional de la Dona Treballadora amb una passejada i després 

farem una calçotada a l’envelat. 

Estigueu al cas dels programes que es penjaran als establiments i a les cartelleres 

municipals. 

Hisenda 

Increment de l’IBI per ordre de l’Estat 

El ple d’aquest Ajuntament va aprovar per a aquest any la congelació 

de l’impost sobre béns immobles (IBI) per als immobles urbans, 

baixant el tipus de gravamen del 0,72% al 0,68%, per tal de reduir la 

pressió fiscal sobre les famílies. D’aquesta manera, es repercutia 

només un increment del 5% en el cas dels immobles urbans inclosos 

en l’actualització cadastral del 2004. 

El govern de l’Estat, per la seva banda, va aprovar el 30 de desembre 

la llei de mesures urgents en matèria pressupostària, que inclou 

l’obligació d’aplicar un augment del tipus de gravamen de l’IBI. 

Segons els paràmetres establerts en aquest decret estatal, el tipus 

impositiu que correspon aplicar al nostre municipi (del 0,76%) 

afectarà els béns immobles de naturalesa urbana d'ús no residencial i 

els d'ús residencial que pertanyin a la meitat amb major valor 

cadastral del conjunt dels immobles del municipi; a la resta de béns 

immobles s'aplicarà el tipus aprovat en l'ordenança per al 2012 

(0,68%). 

Cal que tingueu present, doncs, aquesta modificació respecte a les 

ordenances fiscals aprovades per aquest Ajuntament en data 26 

d’octubre del 2011. 

 

Urbanisme 

Connexió del col·lector d’aigües residuals de la Colònia 

Aquest mes de gener van començar les obres d’execució del col·lector 

d’aigües residuals de la Colònia, que formen part del projecte per 

conduir les aigües residuals de Bonmatí a l’estació depuradora 

situada a la carretera de les Serres.  

Aquesta actuació inclou la claveguera de la Colònia, una estació de 

bombament, una estació d’impulsió i el col·lector. A més, també 

comprèn les actuacions corresponents a la renovació de les 

clavegueres dels carrers del Pi i de Sant Ramon, i la reposició de les 

connexions fins al davant de cada una de les finques d’aquests 

carrers. 

Arran d’aquestes obres, caldrà modificar puntualment el pas dels 

vehicles pels carrers següents: el carrer d’accés a la plaça Don 

Manuel, l’avinguda 22 de Febrer i el vial de davant de l’antiga 

Sonoco, així com la plaça Don Manuel i els carrers Sant Ramon i del 

Pi. Sobre els dies en què quedarà alterat el trànsit i els aparcaments 

dels vehicles, ja se n’anirà informant oportunament. 

Agraïm la vostra col·laboració i us demanem disculpes per les 

molèsties que us puguem ocasionar. 
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Medi Ambient 

 

Campanya d’animals domèstics del 2012 

L'Ajuntament està duent a terme una campanya per tal d’actualitzar el Cens municipal 

d’animals de companyia. L’objectiu principal del cens és garantir que tots els animals 

de companyia duguin implantat un microxip que aporta informació sobre el propietari i 

les dades veterinàries de la mascota. Amb aquest dispositiu es facilita que un animal 

perdut pugui ser identificat i retornat al seu propietari. 

Amb la campanya d’actualització de dades es pretén enregistrar les altes i les baixes i 

qualsevol modificació de les dades existents.  

Així, els propietaris/es de gossos, gats o fures hauran de dirigir-se a les oficines 

municipals per censar la seva mascota, aportant la cartilla sanitària i les dades del 

microxip, o bé per comunicar la baixa que s’hagi pogut causar o el canvi de propietari 

de l’animal o de domicili. 

A la pàgina web de l’Ajuntament hi podeu trobar les instàncies que cal omplir (accediu 

a Ajuntament digital / Tràmits on-line). 

Cal recordar que identificar i censar els animals de companyia és obligatori. No 

inscriure un gos, un gat o una fura en el cens municipal es considera una infracció 

lleu, que pot comportar una sanció de 100 a 400 euros (Decret legislatiu 2/2008, de 

15 d’abril, Text refós de la Llei de protecció dels animals). 

 

Esports 

La Marxa Popular Anar-hi Anant, d’aniversari! 

El 26 de febrer es durà a terme la 25a edició de la Marxa Popular Anar-hi Anant. I per 

celebrar aquest aniversari, aquest any s’hi ha inclòs la I Maratrail. 

La sortida serà a l’envelat i l’arribada, a l’escola Sant Jordi. Durant el recorregut hi 

haurà diferents punts d’avituallament. 

Les inscripcions es poden fer el mateix dia de la Marxa o bé a l’escola el dissabte 25, 

de 17 a 19 h, i cada matí entre els dies 20 i 24. També es poden fer a través de la 

web marxabonmati.com i per correu electrònic marxabonmati@gmail.com.  

25a Marxa Popular Anar-hi Anant 

Hora de sortida: entre les 7:30 i les 8:30 h. 

Recorreguts: un d’uns 10 km. i un altre d’uns 19 km. 

Preu d’inscripció: 8 € (obsequi, samarreta, revista L’Amic i esmorzar inclòs). 

I Maratrail Anar-hi Anant 

Hora de sortida: Entre les 7:30 i les 8:30 h. 

Recorregut: 45 km aprox. 

Temps màxim per completar el recorregut: Fins a les 16 h. 

Preu d’inscripció: 15 € (obsequi, dessuadora, revista L’Amic i esmorzar inclòs) 

Afectacions al trànsit 

Durant el dia de la Marxa quedarà tancat al trànsit el tram del carrer Amer entre la 

plaça Massana i el carrer Veïnat de Cabanyes. Només es permetrà el pas als veïns 

d’aquest tram del carrer Amer i dels carrers Balmes i Germans Griera. Demanem a 

tots els afectats que disculpeu les molèsties. 

Iniciativa popular 

“Plantem una senyera” 

Un grup de veïns està impulsant des de fa uns mesos una campanya amb l’objectiu 

de col·locar una senyera d’apreciables dimensions dalt del turó on hi ha l’església de 

Sant Julià, que seria vista des de tots els punts de la nostra vall. Aquesta bandera 

seria una bona referència per determinar la situació del nostre poble i la nostra 

identitat. 

Per tal de poder sufragar aquest projecte, s’estan recollint aportacions voluntàries als 

números de compte oberts al Banc Popular i a La Caixa, a nom de l’Ajuntament 

(Compte Senyera). El termini establert per recollir les aportacions dineràries és el 20 

de febrer. 

Els promotors de la iniciativa defensen: “Som conscients que no és el moment 

d’assumir despeses imprevistes, però també ho som que si hi participem tots el cost 

no serà tan feixuc.” 

 

 

Nou punt de recollida de 

restes de poda i sega 

 

 

 

Al final del carrer Aulina, a tocar 

de la carretera de la Pera, ja hi 

ha instal•lat un nou punt de 

recollida de resta vegetal. Aquest 

contenidor està destinat 

únicament a recollida de restes 

de sega i poda. Tan bon punt es 

detecti que no se’n fa un bon ús, 

es retirarà d’aquest lloc. 

 

 

Confiem que es respectarà la 

finalitat d’aquest contenidor i que 

serà útil per a tots els veïns. 

mailto:marxabonmati@gmail.com

