Alcaldia

Activitats

Dedicació de l’alcalde

Acte de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC)
Diumenge 18 de novembre, a 2/4 de 12 del migdia
Al Centre Cívic de Bonmatí
Inici del Cicle de conferències a Sant Julià del Llor i Bonmatí:

• “La missió de l’ANC en fase de construcció de discurs i
de país”, a càrrec de Núria Jàvega, membre del secretariat de l’ANC i del Grup
Internacional del Cercle Català de Negocis (CCN)
Acabat l’acte, hi haurà un petit vermut per als assistents.

Gent Gran
Fotos de l’11 de setembre
A partir del 19 de novembre podeu passar per l’ajuntament a recollir les fotos
que teniu encarregades de la 29a Festa d’Homenatge a la Gent Gran.
Horari d’oficines: de dilluns a divendres, de 9 del matí a 2 del migdia, i els
dimecres també de 5 a 8 de la tarda.

Convocatòria
Eleccions al Parlament de Catalunya
- Fins al 15 de novembre es poden presentar les
sol·licituds per votar per correu, en una oficina de Correus.
- Del 9 al 23 de novembre, campanya electoral.
- El 25 de novembre, votacions de 9 del matí a 8 del vespre. La mesa electoral
de Sant Julià del Llor i Bonmatí estarà situada al menjador de l’escola Sant Jordi.

Medi Ambient
Fes-te compostaire!
Si voleu tenir un compostador casolà per fer-vos el vostre propi
compost per al jardí, informeu-vos de les condicions a l’Ajuntament
(àrea d’Urbanisme i Medi Ambient) o bé al Consell Comarcal de la
Selva

(telèfon

972

compostatge@selva.cat).
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• “Tot allò que cal saber sobre les pensions”, a càrrec de
Pere Gabarra, secretari de Jubilats per la Independència
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Veïns i veïnes,
Fa gairebé un any i mig que, arran dels resultats de les eleccions
municipals, vaig passar a ocupar el càrrec d’alcalde del nostre
municipi. Durant aquest temps, assumint també les regidories
d’Urbanisme, Obres, Serveis, Brigada i Règim Intern, he vist que
la dedicació que em requerien les meves responsabilitats
municipals anaven en perjudici de la meva feina particular.
He procurat en tot moment estar a la vostra disposició, a
qualsevol hora i a qualsevol lloc, i la meva intenció és, en la
mesura que sigui possible, continuar així i poder estar encara
més per tots vosaltres i pel nostre poble i complir amb les
responsabilitats que em corresponen com a alcalde i com a
regidor de totes les àrees que tinc assignades.
És per això que, amb el suport de l’equip de govern del nostre
consistori, he pres la decisió (que personalment no ha estat
gens fàcil, també cal dir-ho) d’ampliar les hores de dedicació al
meu càrrec públic i de reduir les destinades a la meva feina
particular, on passaré a fer mitja jornada.
D’aquesta manera, la meva dedicació parcial de 8 hores
setmanals a l’Ajuntament que es va aprovar en el ple del juliol
de l’any 2011 passa a ser de 24 hores a la setmana i, en
conseqüència, la retribució econòmica també augmenta
proporcionalment: dels 535 euros al mes bruts aprovats l’any
2011 passaré a percebre 1.600 euros al mes bruts.
Sóc conscient que són temps difícils i que una decisió així no és
precisament gaire ben vista, però la meva voluntat és treballar
pel poble, no només fent gestions, sinó mantenint a més el
contacte directe amb tots els veïns i veïnes.
Segurament les decisions que prenguem tant jo com el meu
equip de govern no seran mai del gust de tothom, però el que sí
que volem és estar disponibles per a tots vosaltres per al que
faci falta.

Marc Garcia Nadal, alcalde

Plens Municipals
Ple ordinari
El pròxim ple ordinari de l’Ajuntament se celebrarà el dissabte 1
de desembre, a les 11 del matí, a la sala de plens municipal.

Plens municipals
Resum de l’acta del ple de 9 de juny del 2012
- Es dóna compte de la concertació d’un crèdit pont per al finançament de les
obres de connexió a la xarxa de col·lectors d’aigües residuals de Bonmatí, per
valor de 106.221 euros.
- S’aprova per unanimitat desafectar un tram del camí del cementiri al seu pas
per l’empresa Exide Technologies Recycling SL, segregar aquest tram de camí,
aprovar la seva permuta i modificar el traçat del camí públic.
- S’aprovar definitivament la sol·licitud d’adhesió al Consorci Ter-Brugent (5 vots
a favor del GI; 4 abstencions de CiU)
- Per unanimitat s’aprova inicialment el projecte de tancament de la pista
poliesportiva, valorat en 215.049,73 euros.
- Per unanimitat s’aprova inicialment el projecte de mur d’escullera al camí vell
d’Amer per contenir les esllavissades que s’hi han produït, valorat en 110.363,10
euros.

urgents en matèria pressupostària, tributària i financera per a la correcció del
dèficit públic.
- En l’apartat de precs i preguntes, el grup de CiU demana:
1. Si s’ha parlat de prendre mesures a la pista esportiva de Sant Julià. L’alcalde
respon que la intenció és posar rètols informatius i de condicions d’ús.
2. Com està l’habitatge de l’Esplai de Sant Julià. La regidora d’Acció Social
explica el contracte de concessió d’ús que s’ha de signar amb Càritas Diocesana
de Girona.
3. Quantes neteges viàries s’han contractat. El regidor de Medi Ambient respon
que quatre i que una ha sortit de franc.
(Trobareu l’acta completa al lloc web de l’Ajuntament: www.stjuliabonmati.com /
Ajuntament Digital / Governació)

Serveis
Oficina de Correus

- S’aprova per unanimitat la modificació de crèdits del pressupost del 2012
següent:
1. Amb l’atorgament d’una subvenció de 200.000 euros provinent del Pla Únic
d’Obres i Serveis, s’amplia la partida per al tancament de la pista poliesportiva,
que queda en 290.855,25 euros.
2. Es fan constar els majors ingressos corresponents al màstil de la senyera de
Sant Julià (790,48 euros) i al retorn del cànon (2.931,69 euros), import aquest
que quedarà consignat per a la redacció del PAES (Pla d’Acció d’Energia
Sostenible).

La Direcció Provincial de Correus ha comunicat que
l’oficina de Correus a Sant Julià del Llor i Bonmatí continuarà
al carrer Eugeni Casacuberta fins a final d’any.

Activitats
Espectacle i botifarrada popular. Recaptació Cavalcada 2013
Dissabte 10 de novembre, a l’envelat de Bonmatí.

- La secretària interventora dóna compte de l’informe de morositat del primer
trimestre del 2012: les obligacions pendents de pagament que incompleixen els
terminis de la llei de contractes del sector públic és de 37.143,81 euros (42
factures).

A les 6 de la tarda: Espectacle infantil amb Tambòtics.

- S’aprova per unanimitat una condició addicional a l’acord de segregació d’una
porció de terreny rústic municipal per permutar-lo per un altre terreny particular,
referent a les feines de manteniment del nou camí durant cinc anys, i la correcció
de dos errors materials en l’acord del ple d’octubre del 2011.

Venda de tiquets: Estanc i Fleca de Bonmatí (fins al
dimecres 7 de novembre)

- S’aprova per unanimitat l’acceptació de la cessió anticipada de 7.806,96 metres
quadrats propietat d’Exide Technologies Recycling SL, d’acord amb el conveni
urbanístic signat en data 3 de gener del 2011.

Ho organitza: Grup Il·lusió

- S’aprova per unanimitat el fraccionament sense interessos del pagament d’un
deute contret amb l’Ajuntament.
- S’aprova per unanimitat la moció presentada pel Grup Independent per mostrar
el rebuig a la proposta del Consell General del Poder Judicial de modificar les
demarcacions judicials i de suprimir el partit judicial de Santa Coloma de Farners.
- S’aprova per unanimitat la moció presentada pel Grup Independent de suport
per demanar al Departament de Benestar Social i Família la construcció d’una
residència per a gent gran a la Selva interior (zona Ter-Brugent).
- Donar compte de la circular informativa del Ministeri d’Hisenda i
Administracions Públiques sobre l’aplicació del tipus de gravamen en l’impost de
béns immobles, d’acord amb el Reial decret del desembre del 2011 de mesures

En acabat: Sopar i ball obert a tothom.
Menú: 9 euros

Aquests actes es fan per recaptar fons per a la pròxima
Cavalcada de Reis. Col·laboreu-hi!

Salut Comunitària
Xerrades del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Girona
• “Aliments i medicaments: com podem evitar les
interaccions”. Dimecres 14 de novembre, a les 6 de la tarda,
al Centre Cívic.
• “La diabetis: Recomanacions per a un bon control”.
Dimecres 5 de desembre, a les 6 de la tarda, al Centre Cívic.
Les dues xerrades seran a càrrec de la farmacèutica Anna Serinyà.

