Urbanisme / Medi Ambient

Activitats

Substitució i renovació de l’enllumenat públic

Caminada xino-xano fins a Sant Julià
El diumenge 10 de març, les dones estem de festa!

La sortida serà a l’envelat a 2/4 d’11 del matí.
Anirem fins a Sant Julià del Llor i tornarem, fent una parada a l’Esplai, on hi haurà
pica-pica per als participants. No cal fer inscripció prèvia.

Calçotada Popular per la Independència
Diumenge 10 de març, a 2/4 de 2 del migdia, a l’envelat de
Bonmatí, Calçotada. A la tarda, Jocs Populars
Menú adults (15 euros): Calçots, carn a la brasa i amanida, postres, pa, aigua, vi i cafè.
Menú infantil (10 euros): Pica-pica, macarrons, amanida, postres, pa, aigua i refresc.

Cal portar-se els coberts.
La venda de tiquets serà fins al dia 7 de març als establiments següents: Centre Cívic,
El Racó dels Amics, Estanc i Queviures Bonmatí.
Ho organitza: Assemblea Territorial de l’ANC de Sant Julià del Llor i Bonmatí

Aplec de Calders
El diumenge 7 d’abril se celebrarà l’Aplec de Calders.
A les 12 del migdia se celebrarà una missa a la capella de la Mare de
Déu de Calders (Constantins). A la sortida hi haurà pica-pica.
Després, a l’envelat de Bonmatí: arrossada popular i ball amb el músic Francisco.
Més informació i venda de tiquets a final de març en diferents establiments del poble.
Ho organitza: Associació Nova Frontera, Jubilats i Simpatitzants.

Plens Municipals
Ple ordinari
La pròxima sessió plenària ordinària de l’Ajuntament se celebrarà el dissabte 9 de
març, a les 11 del matí, a la sala de plens de l’ajuntament.

FULL INFORMATIU

Ho organitza: Regidories de Cultura i Acció Social de l’Ajuntament.
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Celebrarem el Dia de la Dona amb una passejada fins a Sant Julià.

Durant els mesos de gener i febrer del 2013 s’ha dut a terme la
substitució de lluminàries i d’equips a l’enllumenat públic municipal de
cara a complir el nostre compromís amb l’estalvi energètic contret en
el Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses.
Les actuacions, en concret, s’han portat a terme en tres sectors del
nucli de Bonmatí: al sector Massana, al sector del PP2 i a la plaça Don
Manuel.
A la urbanització Massana s’ha actuat als carrers Selva, Església,
Aulina i Ponent, on s’han canviat les lluminàries que hi havia, de L-342
de 125 W de vapor de mercuri, per lluminàries ML de 70 W de sodi
d’alta pressió. Amb aquesta actuació s’ha estimat que hi haurà un
estalvi en el consum d’electricitat d’aproximadament un 44%. A més,
amb aquest canvi, també s’ha considerat que es podria reduir la
potència contractada aproximadament un 40%.
Als carrers Josep Tarradellas, Lluís Companys i Jordi Pujol i a la plaça
Don Manuel s’han substituït els equips de vapor de mercuri de 250 W
per equips de sodi de 100 W de dos nivells. Amb aquesta actuació es
calcula que l’estalvi energètic pot ser d’un 60% i que la reducció de la
potència contractada podria arribar a prop d’un 36% en el cas del PP2 i
a un 25% a la plaça Don Manuel.
Aquesta intervenció s’ha finançat amb una aportació del Fons de
Subvenció del 2012 de la Diputació de Girona de 19.812 euros.

Marc Garcia Nadal, alcalde i regidor d’Urbanisme
Xavier Ribas Surroca, regidor de Medi Ambient

Ensenyament
S’obre el període de preinscripcions
Aquest mes de març s’inicia a l’escola Sant Jordi el procés de
preinscripció dels nous alumnes al 2n cicle d’Educació Infantil
(P3, P4 i P5) i l’Educació Primària Obligatòria per al curs
2013-2014, amb el calendari següent:
· Preinscripcions: de l’11 al 22 de març del 2013, ambdós inclosos (i
també per Internet fins a les 24 h del dia 21 de març)
· Publicació de les llistes de sol·licituds amb la puntuació provisional:
11 d'abril de 2013.
· Sorteig públic per determinar l'ordenació de sol·licituds: 12 d'abril
de 2013 a les 11 hores, als serveis centrals del Departament
d'Ensenyament. El resultat es difon a partir de les 12 hores.

· Termini per presentar reclamacions: 12, 15 i 16 d'abril de 2013.

Atur registrat (comparativa gener 2012-gener 2013)

· Publicació de les llistes de sol·licituds amb la puntuació definitiva: 22 d'abril de 2013.

Sexe

Gener 2012

Gener 2013

· Publicació de l'oferta final: 17 de maig de 2013.

Homes

57

56

· Publicació de les llistes d'alumnes admesos: 24 de maig de 2013.

Dones

43

54

TOTAL

100

110

Edat

Gener 2012

Gener 2013

Menors de 20 anys

0

2

20-24 anys

10

5

25-29 anys

8

13

30-34 anys

14

14

35-39 anys

9

7

40-44 anys

16

24

45-49 anys

13

11

50-54 anys

19

19

55-59 anys

9

12

60-64 anys

2

3

· Matrícula: del 10 al 14 de juny de 2013, ambdós inclosos.
Les famílies amb nens/es empadronats a Sant Julià del Llor i Bonmatí que compleixin
3 anys el 2013 rebreu pròximament als vostres domicilis una carta on se us facilitarà
més informació per fer la preinscripció a l’escola Sant Jordi.
Més informació, al telèfon de l’escola Sant Jordi: 972 42 10 70 o a la pàgina web
https://sites.google.com/site/b7000123stjordi/

Dinamització econòmica
Informe sociolaboral
El Consorci Ter-Brugent ha elaborat un informe sociolaboral dels
municipis que hi estan adherits amb les dades dels darrers anys
facilitades per diferents organismes. Us oferim la informació recollida
relativa al nostre municipi.

Atur per franges d’edat

Població activa local estimada (any 2011)
Edat

Homes

Dones

Total

%

16-24 anys

38

24

62

8,93%

25-34 anys

94

95

189

27,23%

35-44 anys

116

69

185

26,66%

45-54 anys

83

92

175

25,22%

55-64 anys

51

32

83

11,96%

TOTAL

382

312

694*

100%

Atur per nivell formatiu

*Sobre una població estimada de 1.271 persones. Font: Enquesta de Població Activa (EPA) i padró
municipal.

Assalariats/des i autònoms/es (3r trimestre any 2012)
Sector

Persones assalariades

%

Persones autònomes

%

Agricultura

0

0,00%

1

1,03%

Indústria

358

82,68%

15

15,46%

Construcció

23

5,31%

27

27,84%

Serveis

52

12,01%

54

55,67%

TOTAL

433

100%

97

100%

TOTAL PERSONES ASSALARIADES I AUTÒNOMES

530*

*Sobre 694 persones en edat activa. Font: Observatori del Treball (Departament d’Empresa i Ocupació)

Nivell formatiu

Gen. 2012

Gen. 2013

Sense estudis

2

3

Estudis primaris incomplets

17

16

Estudis primaris complets

7

8

Programes formació professional – estudis secundaris

6

8

Educació general – Estudis secundaris

60

65

Tècnics-professionals superiors-estudis postsecundaris

5

4

Universitaris de 1r cicle – estudis postsecundaris

0

4

Universitaris de 2n i 3r cicle – estudis postsecundaris

3

2

Atur per sectors
Sectors

Gener 2012

Gener 2013

Agricultura

1

0

Indústria

14

21

Construcció

28

30

Serveis

55

55

TOTAL

2

4

Font: Servei d’Estudis i Estadístiques del Departament d’Empresa i Ocupació (Generalitat de Catalunya)

