Activitats

Hisenda

“Insubmissió fiscal. Què és? Per què ara?”

Ens anem posant al dia

Diumenge 14 d’abril, a les 12 del migdia, al Centre Cívic.
Xerrada informativa a càrrec de:

Carme Teixidó, coordinadora de la sectorial Autònoms per la
Independència de l’ANC i de Catalunya diu Prou!
En acabat hi haurà un petit vermut per als assistents.

Taller per Sant Jordi
El 23 d’abril, de 10 a 1 del matí, al porxo de l’escola, taller de manualitats per a
mainada.
En cas de mal temps, l’activitat es farà a l’envelat.
Ho organitza: Assemblea Territorial de l’ANC a Sant Julià del Llor i Bonmatí

30è Aniversari de la Constitució del Municipi
Festa de la Segregació
Diumenge 21 d’abril, festa al voltant de l’església de Sant Julià.
Vegeu tots els actes en programes a part.
Ho organitza: Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí

Activitats
Iniciació a la dansa del ventre
Cada dijous, de 8 a 9 del vespre, a l’envelat.
Inici el dijous 11 d’abril.
Preu: 5 euros/sessió
Ho organitza: Associació Germinal

Oficines Municipals

FULL INFORMATIU

Ho organitza: Assemblea Territorial de l’ANC a Sant Julià del Llor i Bonmatí

Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí – Abril 2013. Núm. 20

Josep Maria Bellmunt, de la iniciativa Catalunya diu Prou!, i

Dins de les mesures de lluita contra la morositat, durant el 2012
les administracions públiques estaven obligades a pagar en el
termini màxim de 40 dies a les seves empreses proveïdores de
béns i serveis (llum, combustibles, recollida de residus, obres de
manteniment diverses...). A partir de l’1 de gener d’aquest any, la
llei escurça el termini màxim de pagament fins a 30 dies.
Cal dir d’entrada que serà molt difícil, per no dir impossible,
complir amb el període fixat, perquè els tràmits administratius no
són tan àgils com pot semblar i la liquiditat disponible no és
sempre la que voldríem. De tota manera, en els serveis econòmics
d’aquest Ajuntament s’ha fet el màxim esforç per acostar-se al
requisit que estableix la llei. Els informes de morositat trimestrals
del 2012 han estat els següents:
Import total pendent de
pagament 40 dies després
de la recepció de la factura

Nombre de
factures

1r trimestre

37.143,81 €

42

2n trimestre

61.420,21 €

58

3r trimestre

49.713,47 €

81

4t trimestre

5.198,89 €

14

ANY 2012

Volem remarcar també que en els comptes del 2012, presentats en
l’últim ple, celebrat al mes de març, hem obtingut un romanent de
tresoreria per a despeses generals de 270.108,74 euros, cosa
que ens permetrà afrontar inversions aquest any 2013 sense haver
de recórrer excessivament al crèdit.
Quan s’aprovi l’acta de l’últim ple, ja us donarem compte de la
liquidació pressupostària del 2012 en el Full Informatiu.

Toni Badia Ortega, Regidor d’Hisenda

Medi Ambient
Deixalleria mòbil del mes de maig

Dimarts 23 d’abril
Recordem que el dimarts 23 d’abril, Sant Jordi, les oficines municipals estaran
tancades amb motiu de la festa local.

Tenint en compte que el pròxim dia 1 de maig, primer dimecres de
mes, serà festa, la deixalleria mòbil estarà oberta al davant de
l’envelat
el dijous 2 de maig,
al matí de 9 a 2/4 de 2 i a la tarda de 3 a 2/4 de 7.

Hisenda

Cultura
IVTM - IBI

Períodes voluntaris de pagament:
· Impost de vehicles de tracció mecànica (IVTM): Fins al 14 de maig.

· Impost de béns immobles (IBI): Del 15 d’abril al 15 de juny.
Els rebuts de l’IBI domiciliats que superin els 90 euros es fraccionaran en dos
terminis: l’1 de juny i l’1 d’octubre.
Els rebuts que no estan domiciliats es poden pagar:
- a qualsevol oficina de la Caixa, amb la carta de pagament amb codi de barres
que rebeu al vostre domicili, o bé
- a través de la banca electrònica.

5è Concurs de Pintura Ràpida
Dimecres 1 de maig.
Concurs de pintura ràpida, de tècnica lliure.
Diferents categories.
Inscripció gratuïta el mateix dia al matí al Centre Cívic.
Més informació detallada en programes a part.
Ho organitza: Agrupació d’Activitats Culturals i Festives

Solidaritat
Taps solidaris per Duchenne
En Marc i en Gerard són dos nens de Bonmatí a qui han diagnosticat
Distròfia muscular de Duchenne.

Lleure
Casal d’estiu
Per a nens de 3 a 12 anys
Dates i horaris: De l’1 al 31 de juliol.
Al matí, de 9 a 1, i/o a la tarda, de 3 a 7
Lloc: Escola Sant Jordi
Preu base tot el mes matí o tarda: 145 euros

Els familiars dels afectats per aquesta malaltia "minoritària" s'estan
mobilitzant a tot l'Estat per recollir taps de plàstic i poder recaptar
més de 50.000 euros necessaris per finançar un projecte d'investigació d'aquesta afecció.
El Dr. Jaume Colomer, de la Unitat de Patologia Neuromuscular del Servei de
Neurologia de l'Hospital de Sant Joan de Déu, és qui lidera el comitè científic
d’aquesta iniciativa.
Entre altres punts, hi haurà recollida de taps als llocs següents: Centre Cívic,
escola, dispensari i ajuntament.

Per a altres combinacions i detalls, es distribuirà un programa més concret.
Reunió informativa: Dijous 23 de maig, a les 8 del vespre, al Centre Cívic
Ho organitza: Regidoria de Cultura, amb la col·laboració de l’AMPA

Activitats
Excursió a la comarca d’Osona

27ns Campaments de Ribelles (Alta Garrotxa)
Del 26 de juny al 6 de juliol.
Per a joves de 12 a 16 anys.
Activitats d'excursionisme i esports d'aventura.
Preu: 360 euros
Més informació i inscripcions: www.stjuliabonmati.com/cexcursionista/
Ho organitza: Colla Excursionista de Sant Julià del Llor

Sortida: Dissabte 4 de maig, a 2/4 de 9 del matí, de la
plaça Massana.
1a parada: Vic. Visita lliure al mercat de Vic i esmorzar a
càrrec de cadascú.
2a parada: El Màgic Món del Tren (Santa Eugènia de
Berga).
Dinar: Hostal Sant Marc (Calldetenes). (Menú: Entremès, parrillada de carn amb
guarnició, postres; pa, aigua, vi i cafè)
Última parada: Monestir de Sant Pere de Casserres, dominant el pantà de Sau.
Preu: 35 euros (socis Nova Frontera), 38 euros (no socis), 15 euros (infantil)

Salut

El preu inclou autocar, visites i dinar.

Donació de sang
El dijous 2 de maig, de 2/4 de 7 de la tarda a 2/4 de 9 del vespre,
personal sanitari del Banc de Sang de Girona serà al Centre Cívic
de Bonmatí per fer extracció de sang.
Ho organitza: Delegació Local de Donadors de Sang

Inscripcions i pagament: Centre Cívic, Fleca i Estanc de Bonmatí, fins al 25
d’abril.
Ho organitza: Associació Nova Frontera

