
“Signa un vot per la independència” 

Recollida intensiva de signatures 

 

 

“Signa un vot per la independència” de Catalunya és una campanya adreçada 
als ciutadans de Catalunya perquè exerceixin el Dret de Petició. 

L’Associació de Municipis per la Independència (AMI) –de la qual l’Ajuntament 
de Sant Julià del Llor i Bonmatí forma part– i l’Assemblea Nacional Catalana 
estan organitzant una recollida intensiva de signatures per la campanya “Signa 
un vot per la independència” que tindrà lloc el cap de setmana del 22 i 23 de 
març a la major part de pobles i ciutats de Catalunya. 

Al nostre municipi la recollida es durà a terme 
el diumenge 30 de març, durant tot el dia, a 
l’envelat.  

Com a municipi adherit a l’AMI, proposem  que tots els ciutadans i 
ciutadanes, d’acord amb la democràcia, les seves llibertats, la Declaració 
Universal dels Drets Humans i l’ordenament vigent, el dret de lliure 
determinació, el dret internacional i la doctrina del Tribunal Internacional de 
Justícia de l’Haia, s’adrecin al Parlament de Catalunya per via d’una instància 
administrativa signada personalment tot exercint el Dret Fonamental de 
Petició, demanant: 

- Que dugui a terme totes les iniciatives polítiques per tal que es pugui 
celebrar una consulta democràticament i políticament vinculant, en què es 
pregunti als cituadans de Catalunya si volen o no que Catalunya esdevingui un 
Estat independent.  

- Que, en el supòsit que l’Estat espanyol no permeti, impedeixi o dilati la 
celebració d’una consulta democràtica o unes eleccions plebiscitàries, o no en 
reconegui els resultats, la petició de cada ciutadà sigui una manifestació lliure 
de la seva voluntat favorable (“VOT”) perquè els representants electes del 
Poble de Catalunya declarin la independència de Catalunya, d’acord amb el 
dret internacional. 

Si encara no heu signat, és molt important que com a ciutadans expresseu la 
vostra voluntat que Catalunya sigui independent omplint la instància que 
trobareu als diferents punts de recollida de qualsevol població o al que hi 
haurà situat a l’envelat de Bonmatí el dia 30 de març. 

Poden exercir el dret de petició els ciutadans majors de 16 anys i els 
estrangers. 

Hi hem de ser tots, hem de sortir al carrer i hem de fer visible el compromís 
social i civil amb la campanya “Signa un vot per la independència”. 

Hisenda / Urbanisme  

Complint els objectius econòmics 

En el darrer ple ordinari municipal, celebrat el passat dissabte 8 de 
març, es va donar compte del Decret d’Alcaldia pel qual s’aprova la 
liquidació del pressupost general de Sant Julià del Llor i Bonmatí de 
l’exercici 2013. Pel que fa al romanent de tresoreria resultant de 
l’any passat, els comptes presentats són els 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 difícil o impossible recaptació...................97.732,30  
- Excés de finançament afectat..............................209.587,67  
 
ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS  

419.265,69 

El pressupost general liquidat presenta, doncs, un nivell de deute en 
termes consolidats del 49,58%. 

Així mateix, es compleix l’objectiu de liquiditat pressupostària 
establert per llei estatal. 

En el mateix ple municipal del dia 8 de març es va donar compte 
que no hi ha cap factura pendent de pagar corresponent al 4t 
trimestre de l’any passat. Per tant, hem acabat l’any 2013 havent 
pagat a tots els nostres proveïdors i complint la llei de mesures 
contra la morositat.   

Projectes en marxa 

En el mateix ple ordinari es van aprovar inicialment: 

- el projecte de millora de l’enllumenat públic del sector Massana, 
inclòs en el Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya 2013-2017 i 
valorat en 113.180,64 euros, i 

- el projecte de tancament de la pista poliesportiva (es va derogar 
l’anterior, ja que era incomplet), valorat en 291.717,92 euros.  
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Acció Social 

Informe del Servei de Teleassistència 2013  

El Servei Local de Teleassistència es basa a facilitar a l’usuari (generalment gent gran o 
persones amb discapacitat que viuen o passen moltes hores soles) un dispositiu que contacta 
directament amb el Centre d’Atenció de Teleassistència, sense necessitat de despenjar el 
telèfon ni marcar cap número, i parlar des de qualsevol punt de casa amb els professionals del 
servei. 

Des de la posada en marxa del Servei Local de Teleassistència, l’1 d’abril del 2008, 17 
persones del municipi se n’han beneficiat. 

 

 

 

 

 

L’any 2013, el servei va cobrir un 4,62% de la població més gran de 65 anys del municipi (a les 
comarques gironines va cobrir un 5,12%) i de Sant Julià del Llor i Bonmatí es va registrar tan 
sols una nova sol·licitud.  
 
El perfil tipus de persona usuària és una dona, major de 80 anys, que viu sola.  
 

 

 

 

El Servei Local de Teleassistència va gestionar l’any 2013 un total de 8 emergències al municipi 
(l’any 2012 no n’havia gestionat cap). 
 
 
 
Activitats 

Monogràfic de Patchwork 

Tècnica : Les finestres de la catedral.  

Taller a càrrec d’Eva Blasi 

Dia i lloc: Dissabte 29 de març, de 10 del matí a 1 del migdia, al Centre Cívic de Bonmatí 

Preu: 28 € (material inclòs) - Inscripcions (fins al 21 de març): Tel. 972 42 04 84  

Més informació: Tel. 93 889 37 64 – 687 918 148 

Ho organitza: Associació Nova Frontera 

Activitats 

Aplec de Calders 

 Diumenge 23 de març. Programa:  
- Per anar-hi a peu, sortida a les 11 del matí del davant de 
l'església de Bonmatí  
- A les 12, missa a la capella de la Mare de Déu de Calders  
- A la sortida, pica-pica per als assistents 
- A les 2 del migdia, dinar a l'envelat de Bonmatí:  

. Menú adults (15 euros socis Nova Frontera – 18 euros no socis): Fideuada, 
botifarra i cap de llom, postres, aigua, vi, cava i cafè. 

. Menú infantil (10 euros): Fideuada, botifarra, postres i beguda. 
- Tot seguit, ball amb Francisco (obert a tothom) 
 
Venda de tiquets pel dinar: Fleca Montse i Estanc (fins al 20 de març) 
 
Ho organitza: Associació Nova Frontera 
 

Activitats 

Calçotada popular 

Diumenge 30 de març, a 2/4 de 2 del migdia, a l’envelat de 
Bonmatí, Calçotada.  

Menú adults (12 euros): Calçots, carn a la brasa i amanida, postres, pa, aigua, vi i cafè.  

Menú infantil (7 euros): Pica-pica, macarrons, amanida, postres, pa, aigua i refresc.  

Cal portar-se els coberts.  

La venda de tiquets serà fins al dia 27 de març als establiments següents: Carnisseria 
Casacuberta, El Racó dels Amics i Queviures Bonmatí.  

Durant el dia, es podrà 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  

 

Medi Ambient 

Prohibició d’encendre foc en terrenys forestals  

Del 15 de març al 15 d'octubre, queda  prohibit en els terrenys 
forestals (poblats o no per espècies arbòries) i en la franja de 500 
metres que els envolta, encendre foc sense autorització o fer qualsevol 
activitat que pugui ser l’origen d’un incendi.  

Per demanar l’autorització, cal omplir el formulari de sol·licitud (es pot 
descarregar del lloc web gencat.cat) i presentar-lo a l'ajuntament, que 
el trametrà a l'oficina comarcal de Departament d'Agricultura de la 
Generalitat. 
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