
Activitats per La Marató de TV3 

 

 

 

Malalties del cor 

 

“Jo estimo La Marató”  

Dissabte 13 de desembre, a les 5 de la tarda, al CAP d’Anglès 

Encesa d’espelmes, projecció del vídeo de La Marató 2014 i xocolatada amb coca 

Ho organitza: ABS Anglès 

 

Anar-hi Anant amb La Marató 

Caminada fins a la capella de Sant Julià. Caldo a la capella i esmorzar a l’arribada 

Diumenge 14 de desembre, a les 9 del matí  

Sortida i arribada: Envelat  

Preu donatiu: 5 euros   

Ho organitza: Associació Anar-hi Anant  

 

Salut 

 Donació de sang 

El dilluns 15 de desembre, de 2/4 de 7 de la tarda a 2/4 de 9 del vespre, al 

Centre Cívic de Bonmatí, personal del Banc de Sang i Teixits farà l’extracció 

de sang als donants voluntaris.  

 

Exposició 

Pintures de Susanna Roura 

A partir del 15 de desembre es pot veure al Centre Cívic de Bonmatí 

l'exposició de pintures de l'artista bonmatinenca Susanna Roura. 

[http://susannaroura69.wix.com/art-sr] 

Joventut 

Garantia Juvenil 

Què és i a qui va dirigit? 

o Iniciativa a nivell europeu per reduir l’atur juvenil, dirigida a joves que ni 

estudien ni treballen ni estan formant-se. 

o Si es compleixen els requisits, en un termini de quatre mesos la Generalitat 

ofereix al jove una oferta de treball, pràctiques o formació. 

 

Requisits per apuntar-se a la Garantia Juvenil 

o Joves de 16 a 24 anys (o menors de 30 en cas de ser joves amb discapacitat 

igual o superior al 33%) 

o Nacionalitat espanyola o tenir permís de residència i treball  

o Estar empadronat a qualsevol municipi de Catalunya 

o No haver treballat ni realitzat cap formació ni acció educativa en els 30 dies 

anteriors a la data de presentació de la sol·licitud. 

 

Com es poden apuntar els joves a la Garantia Juvenil? 

Es poden adreçar a l’Oficina Jove de la Selva, on els ajudaran a fer el tràmit 

d’inscripció: 

Oficina Jove de la Selva 

Pg. Sant Salvador, 25-27 

Santa Coloma de Farners 

Tel. 972 84 36 08 

Horaris:  -De dimarts a divendres, de 9 del matí a 2 del migdia 

-Dimarts i dijous, de 4 a 7 de la tarda 

 

Més informació: 

Facebook: Tècnica Joventut Selva Nord 

selva@oficinajove.cat 

http://garantiajuvenil.gencat.cat/ 

 

Plens Municipals 

Ple ordinari 

El pròxim ple ordinari de l’Ajuntament se celebrarà el dissabte 13 de 

desembre, a les 11 del matí, a la sala de plens municipal. 

 

Gent Gran 

Ja es pot passar per l’ajuntament a recollir les fotos encarregades de la 31a 

Festa d’Homenatge a la Gent Gran.  
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Hisenda 

Liquidació de comptes del 2013 

En el ple ordinari del 20 de setembre passat es van aprovar per unanimitat i definitivament 

els estats i comptes anuals del 2013. 

Prèviament, el dia 25 de juliol del 2014, la Comissió Especial de Comptes, formada per 

membres dels dos grups municipals de l’Ajuntament, havia emès un dictamen favorable 

sobre els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari 2013. 

En el Butlletí Oficial de la Província de Girona del 3 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 2013, entre altres, conté els resultats 

següents: 

1. FONS LÍQUIDS.............................................................. 229.047,69 
 

2. DRETS PENDENTS DE COBRAMENT............................... 629.115,29 
+ Del pressupost d’ingressos exercici corrent............................ 245.297,66 
+ Del pressupost d’ingressos exercicis tancat............................ 378.094,03 

+ D’operacions no pressupostàries.............................................. 5.723,60 

 

3. OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT...................... 131.577,32 
+ Del pressupost de despeses exercici corrent........................... 95.819,16 

+ Del pressupost de despeses exercicis tancats................................. 0,00 

+ D’operacions no pressupostàries............................................ 35.758,16 

 

ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1+2-3)...................... 726.585,66 
- Drets de dificíl o impossible recaptació................................... 97.732,30 

- Excés de finançament afectat................................................ 209.587,67 

 

ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS .. 419.265,69 

 

Consorci Ter-Brugent 

2a sessió de participació ciutadana del Pla Estratègic 2014-2020 

“El millor pla estratègic és... fer que les coses passin.” 

El dimecres 3 de desembre del 2014, a les 3 de la tarda, a 

l'ajuntament de la Cellera de Ter, sessió sobre els escenaris 

de futur i priorització de línies estratègiques, oberta a tota la 

ciutadania. 

Aquesta 2a sessió de participació ciutadana s'emmarca en l'elaboració del Pla estratègic de 

la zona del Ter-Brugent 2014-2020, que està portant a terme el Consorci Ter-Brugent amb 

el suport de la consultora Activa Prospect. 

L'objectiu primordial d'aquesta prospecció és definir els eixos estratègics que cal treballar 

per al desenvolupament econòmic i de suport a l’ocupació amb l’horitzó del 2020 en l’àmbit 

que aglutina els municipis d’Amer, Anglès, la Cellera de Ter, Osor, Sant Julià del Llor i 

Bonmatí i Susqueda. 

Confirma l’assistència al tel. 972 422 482 o a: consorciterbrugent@gmail.com  

Cens Electoral 

Inscripció al cens d’estrangers residents al municipi 

Els estrangers residents a Sant Julià del Llor i Bonmatí poden 

sol·licitar la inscripció al Cens Electoral per exercir el dret de 

sufragi actiu en les pròximes eleccions municipals. 

La inscripció es pot fer a les oficines de l'ajuntament (de dilluns a 

divendres, de 9 del matí a 2 del migdia, i els dimecres, de 5 a 8 de la tarda), en els terminis 

següents segons el país de nacionalitat: 

- Ciutadans de la Unió Europea: fins al 30 de desembre del 2014. 

- Ciutadans nacionals de països amb acords establerts vigents per a les eleccions municipals 

de 2015: de l’1 de desembre del 2014 al 15 de gener del 2015. 

Els països amb acords vigents actualment són: 

Bolívia, Cap Verd, Xile, Colòmbia, Corea, Equador, Islàndia, Noruega, Nova Zelanda, 

Paraguai, Perú, Trinitat i Tobago. 

La relació de països podrà variar a mesura que entrin en vigor nous acords, fins al final del 

termini de presentació de les sol·licituds. 

La inscripció al cens electoral dels ciutadans nacionals de la Unió Europea té caràcter 

permanent i la dels ciutadans nacionals de països amb acords establerts vigents amb 

Espanya només té efecte a les eleccions municipals de 2015. 

 

Activitats 

 Reeducació postural i hipopressius 

Cada dimarts, a 3/4 de 6 de la tarda, al Centre Cívic de Bonmatí.  

Sessions (1 h) a càrrec de la fisioterapeuta Anna Jorquera. 

Preu: 25 euros/mes 

Ho organitza: Associació Nova Frontera 

 

Cultura 

Presentació del llibre sobre colònies industrials de la Selva 

El dissabte 13 de desembre, a 2/4 de 5 de la tarda, al 

Centre Cívic de Bonmatí, presentació del llibre "Colònies 

(i veïnats) industrials de la Selva", de Xavier Martí Ylla. 

La presentació serà a càrrec de l'autor i de Lluís Costa, 

professor de Comunicació de la Universitat de Girona 

(UdG), que tractarà també de la relació de la família 

Bonmatí amb la premsa gironina. 

El llibre recull un ampli ventall de documents que 

mostren la vida fabril de Bonmatí, el Pasteral, Osor, 

Anglès, l'Empalme, Tordera i Blanes. 


