Hisenda

Salut
Revacunació de la XRP (Triple Vírica)

Cal que porteu el vostre carnet vacunal.
La Regió Sanitària de Girona recomana aquesta revacunació arran de la detecció d’un
brot, ja controlat, de parotiditis.

Cultura
Sardanes
Tots els nens i nenes que vulguin ballar sardanes, estan convidats a assajar cada
dissabte, de 3 a 4 de la tarda, a l’envelat de Bonmatí. (Fins al 19 de maig)

Pubillatge
Els nens i nenes nascuts l’any 2004 que visquin a Sant Julià del Llor i Bonmatí que
vulguin ser Hereus i Pubilletes 2012, cal que es posin en contacte amb la Carme Lladó
de l’Estanc (tel. 972 42 35 37 o 629 165 896) abans del 15 d’abril. L’acte de
nomenament d’Hereus i Pubilletes es farà en el berenar sopar del dilluns 28 de maig,
a les 7 de la tarda, a l’envelat de Bonmatí.
Tots els que heu estat hereus, pubilles, fadrins i dames d’honor en els últims
10 anys, poseu-vos en contacte amb la Carme de l’Estanc. Celebrem els 10 anys de
Pubillatge formant part del Foment de les Tradicions Catalanes!

Activitats
Excursió a la comarca de la Segarra
Sortida: Dissabte 5 de maig, a 2/4 de 9 del matí, de la plaça Massana de Bonmatí.
Visita guiada: Castell de Florejacs (Segarra). Mansió senyorial del segle XVI.
Dinar: Al restaurant Blanc i Negre 2 d’Agramunt. (Menú: Entremès, xai a la brasa amb
guarnició, postres; pa, aigua, vi, cava, cafè)
Preu: 35 euros (socis Nova Frontera), 40 euros (no socis), 12 euros (infantil)
Inscripcions i pagament: Fleca i Estanc de Bonmatí, fins al 26 d’abril.
Ho organitza: Associació Nova Frontera.

FULL INFORMATIU

També podeu anar, sense demanar hora, al CAP d’Anglès el dijous 12 d’abril de 2 a 7
de la tarda o bé el divendres 13 d’abril de 2/4 de 9 del matí a 2 de la tarda.
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IVTM

Els que estigueu vacunats de XRP (Triple Vírica) els anys 1994, 1995 i 1996 (és a dir,
els nascuts entre els anys 1993 i 1995), cal que demaneu hora a la vostra infermera
per a la revacunació. Podeu telefonar al 972 42 14 98, de dilluns a divendres, entre
les 8 del matí i les 8 del vespre

L’11 de maig s’acaba el període voluntari de pagament de l’Impost
sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM).
Els rebuts que no estan domiciliats es poden pagar:
-

a qualsevol oficina o caixer automàtic de La Caixa, amb la carta de
pagament amb codi de barres que l’Ajuntament ha deixat a les
vostres bústies, o bé

-

a través de banca electrònica.

IBI
Del 15 d’abril al 15 de juny s’estableix el període voluntari de
pagament de l’Impost sobre béns immobles (IBI).
Els rebuts que estan domiciliats i que superin els 90 euros, es
fraccionaran en dos terminis: juny i octubre.
El pagament dels rebuts no domiciliats s'ha d'efectuar a qualsevol
oficina o caixer automàtic de La Caixa amb la carta de pagament que
XALOC ha enviat als domicilis.

Plens municipals
Resum del ple municipal de 10 de desembre del 2011
1. El Ple aprova, per unanimitat dels membres, les actes del ple
ordinari del 10 de setembre del 2011 i la del Ple extraordinari del 26
d’octubre del 2011.
2. Es proposa ratificar els següents Decrets d’Alcaldia:
- Memòria del projecte “Actualització de diversos aspectes urbanístics
del territori” i sol·licitar al Departament de Treball, Direcció General
d’ocupació de la Generalitat de Catalunya, la subvenció per import de
14.845,02 euros per tal de cofinançar el projecte esmentat. (Es
ratifica amb 5 vots a favor del GI i 3 abstencions de CiU)
- Nou pla de serveis de recollida conteneritzada de residus de Sant
Julià del Llor i Bonmatí. (Es ratifica amb 5 vots a favor del GI i 3 vots
en contra de CiU)
3. Es dóna compte de l’informe trimestral emès per la secretària
interventora sobre els pagaments pendents i les oblidacions pendents
de reconeixement corresponent al 3r trimestre del 2011. L’import de
les obligacions pendents de pagament que incompleixen els terminis
és de 124.789,72 euros, que correspon a la quantitat de 42 factures.
(S’aprova per 5 vots a favor del GI i 3 vots en contra de CiU)

Es proposa aprovar els dictàmens següents:
4. Pressupost municipal i la plantilla de personal per a l’exercici 2012, que resumit en
capítols és el següent:

9. Aprovació definitiva de la modificació del projecte d’obra “Connexions de la xarxa
de col·lectors d’aigües residuals de Bonmatí” per import de 117.776,49 euros (IVA
inclòs). (S’aprova per 5 vots a favor del GI i 3 abstencions de CiU)

PRESSUPOST D’INGRESSOS

10. Plec de clàusules administratives particulars, l’expedient de contractació i la
licitació, mitjançant procediment negociat sense publicitat de la modificació del
projecte d’obra “Connexions de la xarxa de col·lectors d’aigües residuals de Bonmatí”.
(S’aprova per 5 vots a favor del GI i 3 en contra de CiU)

Capítols
I
II

Denominació capítols
Impostos directes
Impostos indirectes

III
IV
V
VI
VII
IX

Taxes, Preus públics i altres ingressos
Transferències corrents
Ingressos patrimonials
Alienació de patrimoni
Transferències de capital
Variacions d’actius i passius financers
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS

Euros
461.990,41
5.000,00
202.955,78
227.282,72
7.219,44
--0,00
0,00
904.448,35

PRESSUPOST DE DESPESES
Capítols
I
II
III
IV
VI
VII
IX

Denominació capítols
Despeses de personal
Compra de béns i serveis
Transferències corrents
Despeses financeres
Inversions reals
Transferències de capital
Variacions passius financers
TOTAL PRESSUPOST DESPESES

Euros
330.703,68
437.889,36
31.560,72
24.131,70
0,00
--80.162,89
904.448,35

(S’aprova amb 5 vots a favor del Grup Independent i 3 abstencions de CiU)
5. Modificació de l’art. 5è de l’Ordenança fiscal núm. 10 reguladora de la taxa pel
subministrament d’aigua potable, relacionat amb els beneficis fiscals. (S’aprova amb 5
vots a favor del GI i 3 abstencions de CiU)
6. Distribució de la prestació supramunicipal de serveis del Fons de Cooperació Local
de Catalunya, any 2011, que correspon a l’Ajuntament, d’acord amb el següent
repartiment:
IMPORT

11. Adhesió de l’Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí al Consorci Ter-Brugent.
(S’aprova per 5 vots del GI i 3 abstencions de CiU)
12. Conveni entre Càritas Parroquial de Sant Julià del Llor i Bonmatí i l’Ajuntament per
la gestió del servei d’aliments a la població. (S’aprova per unanimitat)
13. Separació de manera definitiva de l’Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí
dels organismes següents: Cilma, Localret, Vies Verdes, Consorci de Residus de la
Selva, Centre BTT de la Selva, Associació de Turisme de la Selva, AMMAT. (S’aprova
per 5 vots a favor del GI i 3 abstencions de CiU)
14. Reglament intern i gestió d’ús de l’Esplai de Sant Julià del Llor. (S’aprova per
unanimitat)
15. Nou Reglament intern i gestió d’ús del Centre Cívic de Bonmatí, que deroga
l’anterior. (S’aprova per unanimitat)
16. Es debaten els següents assumptes urgents:
16.1. Dictamen proposant aprovar el pagament fraccionat d’un deute. (S’aprova per
unanimitat)
16.2. Aprovar el conveni entre el Consell Comarcal de la Selva i l’Ajuntament per
establir les bases de col·laboració per a la concreció i gestió del projecte de tècnics
compartits de Joventut. (S’aprova per unanimitat)

16.3. Moció del grup de CiU en contra de la supressió del transport escolar.

ACTUACIÓ CONCRETA

17. Precs i preguntes. El grup de CiU:
ENS SUPRAMUNICIPAL
Consorci Ter-Brugent
Vies Verdes
Vies Verdes
Consell Comarcal

689,62 €
222,27 €
953,76 €
2.553,87 €
4.419,52 €

Quota 2009
Resta quota 2007
A compte quota 2011
Treballs actualització cadastre

- pregunta sobre la modificació puntual núm. 9 de les Normes Subsidiàries,
- assenyala que al sector de Sant Julià no s’ha millorat res i que en la neteja de
carrers tampoc,
- que pel que fa a la desbrossa de marges no es fa cap servei,
- en relació amb la reunió que es va fer sobre la proposta de plantar la senyera a
Sant Julià, demana com hi col·laborarà l’Ajuntament,
- demana sobre la disponibilitat de la brigada els caps de setmana.

IMPORT TOTAL

7. Modificació de crèdits núm. 8 del pressupost 2011. (S’aprova per unanimitat)
8. Revisió anual del padró d’habitants de l’Ajuntament, amb referència a 1 de gener
de 2011, que és de 1.271 habitants. (S’aprova per unanimitat)

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

