
Activitats 

Taller d’introducció a la reflexologia podal 

Taller teòric i pràctic per aprendre els diferents punts reflexològics del peu i saber 

com detectar diferents anomalies. 

Dies: Dimecres 20 i 27 de novembre i 4 de desembre 

Horari: De 7 a 9 del vespre 

Lloc: Centre Cívic  

Preu total: 30 euros  

Inscripcions: Fins al 15 de novembre, al Centre Cívic  

Ho organitza: Associació Nova Frontera 

 

Tradicions Catalanes 

2a Elecció de la Pubilla i l’Hereu Comarcal de la Selva 

El diumenge 17 de novembre, a la 1 del migdia, al Teatre del Casino 

La Unió de Vidreres, elecció de la pubilla i l’hereu comarcal de la 

Selva. 

La pubilla 2013 Laia Blanch es presentarà a l’elecció representant 

Sant Julià del Llor i Bonmatí. Li desitgem sort! 

El mateix dia, a 3/4 de 12 del migdia, els hereus i pubilles que 

aspirin a l’elecció faran una cercavila pel nucli de Vidreres. 

Ho organitza: Consell Comarcal de la Selva i l’Ajuntament de 

Vidreres  

 

Solidaritat 

Gran Recapte d’Aliments 2013 

Els dies 29 i 30 de novembre es durà a terme el Gran 

Recapte 2013 a tot Catalunya, organitzat pel Banc dels 

Aliments. 

Als establiments de comestibles de Bonmatí, els aliments 

recaptats es destinaran a la secció local de Càritas. 

 

Medi Ambient 

La proliferació de gats al carrer 

En els darrers temps s’ha detectat una colònia de gats a l’entorn de 

l’escola de Bonmatí. L’existència d’aquests animals pot originar 

problemes de salubritat pública, ja que estan fora de control sanitari i 

poden ser portadors de malalties o de paràsits. 

L’Ajuntament emprendrà les accions necessàries per controlar la 

proliferació de gats. Però els veïns hi hem d’ajudar prenent un seguit de 

mesures: 

- no els donem menjar i evitem que trobin llocs on alimentar-se 
(plats o abeuradors d’altres animals que puguem tenir a casa, restes de 

menjar fora dels contenidors d’escombraries o a les papereres 

públiques...); 

- mirem de “tapar” o obstaculitzar tots aquells racons que puguin 

semblar idonis per a la cria de les gates. 

Si no adoptem aquestes mesures, serà difícil evitar que una colònia de 

gats acabi sent un problema per a les persones. 

L’existència de gats al carrer sol ser molt habitual als pobles. La majoria 

de les vegades són gats domèstics abandonats. Si teniu un gat, és 

important que l’esterilitzeu, que vagi identificat amb un xip i una xapa, 

que l’inscriviu al cens municipal d’animals de companyia i que no 

l’abandoneu mai. Si no el podeu atendre, podeu trucar a l’Ajuntament 

per informar-vos dels centres on es recullen animals o entreu a la 

pàgina web del Centre d’Acollida d’Animals a la Selva (CAAS): 

http://www.selva.cat/caas/ o truqueu al telèfon del CAAS 646 21 38 25. 

Gràcies per la vostra col·laboració. 

Xavier Ribas Surroca. Regidor de Medi Ambient 

 

Hisenda 

Liquidació de comptes del 2012 

En el ple ordinari del 3 de setembre passat es van aprovar per 

unanimitat i definitivament els estats i comptes anuals del 2012. 

Prèviament, el dia 10 de juliol del 2013, la Comissió Especial de 

Comptes, formada per membres dels dos grups municipals de 
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l’Ajuntament, havia emès un dictamen favorable sobre els estats i comptes anuals de 

l’exercici pressupostari 2012. 

En el Butlletí Oficial de la Província de Girona del 19 de juliol passat es va exposar al 

públic pel període reglamentari el compte general i no s’hi va formular cap reclamació 

ni cap al·legació. 

Els estats i comptes corresponents a l’exercici 2012, entre altres, conté els resultats 

següents: 

1. FONS LÍQUIDS................................................................................... 180.525,57 
 

2. DRETS PENDENTS DE COBRAMENT.................................................... 672.283,72 
+ Del pressupost d’ingressos exercici corrent................................................ 310.664,17 
+ Del pressupost d’ingressos exercicis tancat................................................ 356.615,11 

+ D’operacions no pressupostàries.................................................................. 5.004,44 

 

3. OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT.......................................... 128.720,27 
+ Del pressupost de despeses exercici corrent................................................ 94.714,52 
+ Del pressupost de despeses exercicis tancats...................................................... 493,89 

+ D’operacions no pressupostàries................................................................ 33.511,86 

 

ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1+2-3).......................................... 724.189,02 
 - Drets de dificíl o impossible recaptació...................................................-105.435,63 

 - Excés de finançament afectat................................................................-348.544,65 

 

ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS .................. 270.208,74 

 

 

Acords municipals 

Festes locals del 2014 

En el ple ordinari del 3 de setembre passat es van fixar les dues festes locals per al 
2014 al municipi de Sant Julià del Llor i Bonmatí, que són: 

- El dimecres 23 d’abril  
- El dilluns 9 de juny  

 

Les actes dels plens municipals 

Si voleu veure o tenir les actes dels plens municipals, ho podeu demanar a les 

oficines de l’ajuntament, personalment o per correu electrònic, o entrar a la web 

http://stjuliabonmati.com (Ajuntament digital / Governació). 

          

Activitats 

Castanyada popular 

Divendres 8 de novembre, a les 8 del vespre, a la pista esportiva 

de Bonmatí: 

- Hissada de l’estelada al nou màstil situat al carrer Ipso Lauro  

- Castanyes i traguet gratuïts per a tothom 

- Recollida de suports per exercir el dret de petició, dins la 

campanya “Signa un vot per la independència”. 

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

 

Activitats 

Espectacle i botifarrada popular 

Dissabte 9 de novembre, a les 6 de la tarda, a l’envelat de Bonmatí 

• Espectacle infantil amb Els Trambòtics 

• Sopar  

• Música amb els DJ Gerard Pol i Melendi 

Menú: 9 euros 

Venda de tiquets: Fins al dia 7 de novembre, a l’Estanc i a la Fleca Montse 

Als nens i nenes que assisteixin al sopar se’ls donarà un tiquet perquè passin 
primers a saludar Ses Majestats el dia 5 de gener del 2014. 

Ho organitza: Grup Il·lusió 

                                                                                            

Cicle de xerrades “Envelliment Saludable” 

 “Què és l’Alzheimer?” 

Dimecres 13 de novembre, a les 5 de la tarda, al Centre Cívic 

Xerrada a càrrec de la psicòloga Cristina Pino, de Creu Roja de 

Santa Coloma de Farners. 

 

Ho organitza: Regidoria d’Acció Social i Gent Gran, amb la col·laboració de Creu Roja 

de Santa Coloma de Farners i l’Associació Nova Frontera. 

 


