
 

 

Activitats 

Cinema a la fresca 

Al Centre Cívic de Bonmatí, a 2/4 de 10 del vespre  

-Dijous 7 d’agost: “BRUC, LA LLEGENDA”. Basada en la 
llegenda del Timbaler del Bruc 

-Dimecres 13 d’agost: “14 D’ABRIL: MACIÀ CONTRA 
COMPANYS”. Basada en la proclamació de la República 

Catalana que va tenir lloc el 14 d’abril de 1931 

-Dijous 21 d’agost: “CATALUNYA ÜBER ALLES”.  Tracta sobre la immigració, la 

intolerància i els extremismes demagògics 

-Dijous 28 d’agost: “PA NEGRE”. La primera pel·lícula catalana que ha estat 

preseleccionada per aspirar a un Oscar. 

Al final de cada projecció, se sortejarà el DVD de la pel·lícula entre el públic 

assistent. 

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

  

Onze de Setembre 

 

 
 

Actes previstos per l’11 de setembre: 

· Concentració davant de l’ajuntament (matí) 

· Signatura del compromís de les entitats locals amb la consulta (matí) 

· Sortida d’autocars: pl. dels Pins de Bonmatí, a les 13.30 h 

· Via Catalana 2014 (a les 17.14) a Barcelona (Diagonal-Glòries-Gran Via) 

Venda de tiquets d’autocar: 10 euros, a Queviures Bonmatí i Carnisseria 

Casacuberta (últimes places!) 

Ho organitza: ANC de Sant Julià del Llor i Bonmatí amb l’Ajuntament de Sant 

Julià del Llor i Bonmatí, com a municipi adherit a l’AMI 

 

Centre Cívic 

Horari:  - Dilluns: 15 h – 22.30 h (24 h a l’estiu) 

- De dimarts a dijous: 8 h – 22.30 h (24 h a l’estiu) 

- Divendres i dissabte: 8 h – 24 h 

- Diumenges i festius: 8 h – 22.30 h (24 h a l’estiu) 

Règim Intern 

Plaça d’administratiu per a Serveis Econòmics 

S’ha iniciat el termini per presentar sol·licituds per prendre part en 

el procés selectiu d'una plaça de funcionari interí, Grup C1 

Administratiu, adscrit als Serveis Econòmics de l'Ajuntament de 

Sant Julià del Llor i Bonmatí. 

Les Bases reguladores del procés selectiu, mitjançant concurs 

oposició, han sortit publicades al BOP de Girona de data 28 de 

juliol del 2014 i al DOGC de data 4 d’agost del 2014. 

El termini per presentar sol·licituds finalitzarà el 14 d’agost. 

Recordem que les oficines de l’ajuntament al mes d’agost 

únicament estan obertes de 9 del matí a 2 de la tarda. 

Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, en el 

termini màxim de vint dies es publicaran les llistes dels aspirants 

admesos i exclosos, i es determinarà el lloc, la data i l’hora de 

començament de les proves, l’ordre d’actuació dels aspirants i la 

composició del Tribunal. 

Aquesta resolució es farà pública a través del tauler d’anuncis de 

l’Ajuntament (el situat al costat del dispensari), de la pàgina web 

(www.stjuliabonmati.com, a l’apartat Seu Electrònica / Tauler 

d’Anuncis) i del compte de Facebook de l’Ajuntament. 

 

Festes 

Festa major de Sant Julià del Llor 
 

Dissabte 30 d’agost 
-A 2/4 de 4 de la tarda: Campionat de Botifarra 

a l’Esplai.  

-A partir de les 7: Inflables i altres jocs per a la 

mainada a la pista. 

-A partir de les 9: Botifarrada popular a la pista. 

-A les 9 del vespre: Havaneres amb el grup 

Terra Endins a la pista. 

-A les 11 de la nit: Ball amb Blue Moon a la 

pista. 

 

Diumenge 31 d’agost 
-A les 12 del migdia: Ofici solemne amb la Coral de Bonmatí a 

l’església de Sant Julià. 

-A les 5 de la tarda: Festival d’activitats infantils i Festa de l’escuma a 

la pista. 

-A les 7 de la tarda: Ball de fi de festa amb Leo & Rosamari a la pista. 
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Acció Social 

Nou horari dels serveis socials 

L’horari de visita dels tècnics de serveis socials de l’Ajuntament a partir del mes de 

setembre del 2014 serà el següent: 

Treballadora social Cada divendres al matí 

Educador social Cada dijous al matí 

Per concertar les entrevistes, cal trucar prèviament al 972 42 22 96. 

 

Gent Gran 

31è Homenatge a la Gent Gran 

El pròxim dissabte 13 de setembre se celebrarà el 31è Homenatge a la Gent Gran, 
en què les persones empadronades al municipi majors de 70 anys estaran convidades 

a un dinar.  

Programa: 

- A 2/4 de 12 del migdia, concentració a la plaça Massana per 

dirigir-nos a l’església. 

- A les 12 del migdia, missa a l’església parroquial de Santa 

Maria de Bonmatí i, tot seguit, concert de la Coral de Bonmatí. 

- En acabat, sortida cap al Restaurant La Carpa de l’Estany, de 

Banyoles, on es farà el dinar de l’Homenatge. Per desplaçar-nos-

hi, es posarà a disposició de qui ho desitgi un servei gratuït 

d’autocar.  

- Després del dinar, ball. 

Inscripcions del 25 d’agost al 5 de setembre a les oficines de l’Ajuntament, de 
9 del matí a 2 de la tarda (també el dimecres 3 de setembre a la tarda, de 5 a 8). 

 

Més grans de 70 anys: de franc.  

Acompanyants adults: 25 euros.  

Menors de 12 anys: 10 euros. 

 

En el moment de la inscripció se us facilitarà un programa més detallat de la festa 

d’Homenatge. 

 

Nota: D’acord amb la Llei de Protecció de Dades, no es convidarà personalment 
mitjançant carta.  

 

Medi Ambient 

Trasllat del contenidor d’esporga 

A finals de setembre, el contenidor per a restes de poda i esporga situat al final del 

carrer Aulina es traslladarà al final del carrer del Molí. 

Per accedir al terreny on estarà situat, caldrà demanar la clau a l’ajuntament per obrir 

el cadenat que tanca l’accés al camp. 

La determinació de canviar el contenidor de lloc s’ha pres després d’haver estat 

estudiant amb els tècnics de l’empresa de serveis NORA els resultats pel que fa a la 

recollida de restes d’esporga i poda en aquest contenidor. 

Les dades indiquen que l’ús que se’n fa no és l’òptim, ja que no només s’hi aboquen 

restes vegetals, i això dificulta un reciclatge adequat. Per tant, s’ha considerat que és 

millor tornar el contenidor al lloc anterior. 

 

Joventut 

Curs de Formació en auxiliar de magatzem i comerç 

Selecció de joves de l’àrea del Ter-Brugent per formar-

se en auxiliar de magatzem i comerç (inclou 

manipulació d’aliments i transpalet). 

Durant el mes d’agost es poden tramitar les inscripcions 

al curs, de 120 h (75 h són de pràctiques), que es farà a 

l’estació FEVE d’Anglès (al costat de la policia 

municipal). 

Els requisits per inscriure-s’hi són: 

- tenir entre 16 i 24 anys,  

- formació bàsica (queden descartats els joves que tinguin batxillerat, cicles 

formatius de grau superior o estudis universitaris) i  

- no tenir feina. 

Les entrevistes de selecció es faran el 17 de setembre a la seu del Consell Comarcal 

de la Selva i el curs s’iniciarà el dia 1 d’octubre (amb data de finalització l’11 de 

novembre). 

Les 75 hores de pràctiques no laborals en empreses es faran entre el 13 de novembre 

i el 3 de desembre (5 hores/dia). 

Ho organitza: Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya, Fundació 

Oscobe i Oficina Jove del Consell Comarcal de la Selva, amb el suport del Consorci 

Ter-Brugent. 

 

Oficines Municipals 

A l’agost, els dimecres a la tarda les oficines municipals estan tancades. 


