
Activitats 

Tallers infantils per Sant Jordi 
Dimecres 23 d’abril, dia de Sant Jordi, a les 11 del matí, Contacontes i Taller de 
Sant Jordi a la plaça dels Pins. (En cas de mal temps, es farà al Centre Cívic) 
Ho organitza: Regidoria de Cultura  
  

Cultura 

6è Concurs de Pintura Ràpida 

Dijous 1 de maig. 

Concurs de pintura ràpida, de tècnica lliure. 

Categories: Adults, Juvenils (de 13 a 18 anys) i Infantils.  

Inscripció gratuïta el mateix dia al Centre Cívic, de 9 a 11. 

Més informació detallada en programes a part. 

Ho organitza: Agrupació d’Activitats Culturals i Festives 

 

31è Aniversari de la Constitució del Municipi 

Festa de la Segregació 

Diumenge 4 de maig, festa al voltant de l’església de Sant Julià. 

Tots els actes, en programes que rebreu a part. 

Ho organitza: Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí 

 

Activitats 

Excursió a la comarca del Garraf 

Sortida: Dissabte 17 de maig, a les 8 del matí, de la plaça 
Massana.  

1a parada: Àrea de serveis de l’autopista. Esmorzar a 
càrrec de cadascú.  

2a parada: Museu del Ferrocarril de Catalunya, a Vilanova 
i la Geltrú. 

Dinar: Bufet lliure Pla de Mar, a Cunit. 

Última parada: Passeig per Sitges. 

Preu: 37 euros (socis Nova Frontera), 40 euros (no socis), 20 euros (infantil)  

El preu inclou autocar, entrada al museu i dinar. 

Inscripcions i pagament: Fleca i Estanc de Bonmatí, del 22 d’abril al 8 de maig.  

Ho organitza: Associació Nova Frontera 

Règim Intern 

Plaça d’oficial de brigada 

En la plantilla de l’Ajuntament, al juny quedarà vacant una plaça 
d’oficial de brigada, per motiu de prejubilació. És per això que aquest 
mes d’abril està previst que es publiquin les bases del concurs 
oposició per cobrir aquesta plaça. 

La convocatòria del procés selectiu es donarà a conèixer per mitjà de 
la publicació d’un anunci al Butlletí Oficial de la Província de Girona 
(BOP) i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) i també 
a través del tauler d’anuncis de l’Ajuntament (al costat del 
dispensari), de la pàgina web (www.stjuliabonmati.com, a l’apartat 
Seu Electrònica / Perfil del contractant) i del compte de Facebook de 
l’Ajuntament. 

Plaça d’administratiu/va 

El 5 de febrer passat, la funcionària administrativa adscrita a l’àrea de 
Serveis Econòmics de l’Ajuntament va comunicar que havia superat 
les proves per entrar en una altra administració pública i que tenia un 
mes de temps per incorporar-se al nou lloc de treball. 

En vista del poc temps que hi havia per poder convocar un procés de 
selecció i que la plaça no podia quedar vacant temporalment, es va 
buscar amb la màxima urgència un funcionari accidental que ja 
conegués les eines que es fan servir en gestió pública i que ja 
estigués en contacte amb el món de l’administració, per tal d’agilitar 
tan ràpid com fos possible el procés d’adaptació al nou lloc de treball, 
tenint en compte l’especialització que requereix. 

La persona contractada, que va entrar a treballar el 17 de febrer 
passat, s’encarregarà de l’àrea de Serveis Econòmics temporalment, 
mentre no finalitzi el procés del concurs oposició que s’ha de 
convocar per cobrir aquesta plaça. 

La convocatòria del procés selectiu per cobrir interinament aquesta 
plaça es farà pública aquest mes, amb un anunci al BOP, al DOGC, al 
tauler d’anuncis i al web de l’Ajuntament (www.stjuliabonmati.com, 
apartat Seu Electrònica / Perfil del contractant). 

 

Oficines Municipals 

Dimecres 23 d’abril 

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

Disculpeu les molèsties. 
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Equipaments municipals 

Explotació del bar del Centre Cívic 

L’anunci de la concessió administrativa de l'explotació del servei de bar del 
Centre Cívic va sortir publicat al BOP el 26 de març passat.  

Si abans del 12 d’abril no hi ha al·legacions, els interessats podran presentar la 

documentació requerida entre el 14 i el 25 d'abril, i l’obertura de pliques es faria 

el divendres 2 de maig.  

Hisenda 

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: el 15 de maig 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. 

 

Comunicació 

Nova web municipal 

Des del dia 21 de març passat, l'Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí té 
renovada la imatge del web municipal, gràcies al suport de l'Àrea de Promoció 
Econòmica i Noves Tecnologies de la Diputació de Girona i a l’acció del servei 
d’informàtica de l’Ajuntament. 

El web del nostre municipi és un dels primers que ha renovat la Diputació, dins 
del procés que està portant a terme de migració de cent quaranta webs 
municipals a una plantilla web única. 

Aquesta nova plantilla permet que els ajuntaments incloguin totes les 
disposicions establertes a la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern, així com les disposicions indicades pel 
segell Infoparticip@, del Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la 
Ciutadania Plural de la UAB (Universitat Autònoma de Barcelona), i per 
l’organització Transparency International. 

Ara mateix encara falta abocar molta més informació a la nova web i també polir 
alguns dels continguts que s’hi poden veure, però progressivament l’anirem 
posant al dia, amb la intenció que sigui una eina eficaç i útil per a tothom, tant 
per a l’administració local com per als ciutadans, i que sigui un reflex del tarannà 
del nostre municipi, obert i actiu. 

Lleure 

Casal Setmana Santa 2014 

Del 14 al 17 d'abril, a l'Escola Sant Jordi  

HORARI PREU 

 8 h – 13 h 50 euros 
 9 h – 13 h 38 euros 

(Cal un mínim de 10 participants a cada franja horària 
perquè es pugui dur a terme el casal) 

Més informació i inscripcions (fins al 8 d'abril): 

info@anncon.es  //  Tel. 972 83 57 08 

Ho organitza: AMPA Escola Sant Jordi, amb la col·laboració d’Anncon  

 

28ns Campaments de Ribelles (Alta Garrotxa) 

Del 25 de juny al 5 de juliol. 

Per a joves de 12 a 16 anys. 

Iniciació a l’excursionisme, escalada, espeleologia, descens 
de barrancs  

Preu: 360 euros 

Més informació i inscripcions: www.cesjll.com 

Ho organitza: Colla Excursionista de Sant Julià del Llor 

 

Salut 

Donació de sang 

Dia: Dimecres 16 d’abril 

Horari: De 2/4 de 7 de la tarda a 2/4 de 9 del vespre 

Lloc: Centre Cívic de Bonmatí 

Ho organitza: Delegació Local de Donadors de Sang 

 

Activitats 

“Calci i vitamina D. Ajudem a mantenir la salut òssia” 

Dia i hora: Dimecres 30 d’abril, a les 5 de la tarda 

Lloc: Centre Cívic de Bonmatí 

Ho organitza: Associació Nova Frontera, amb la col·laboració de 
Danone MC 


