Hisenda

32è Aniversari de la Constitució del Municipi

Liquidació del pressupost del 2014

Festa de la Segregació

En el ple ordinari del mes de març passat es va donar compte de la
liquidació del pressupost del 2014, amb el resultat del romanent de
tresoreria següent:

Tots els actes, en programes a part.
Ho organitza: Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí

Tallers infantils per Sant Jordi
Dijous 23 d’abril, dia de Sant Jordi, a les 11 del matí, Tallers de
Sant Jordi a la pista. (En cas de mal temps, es farà al Centre
Cívic)
Ho organitza: Regidoria de Cultura

Activitats
7è Concurs de Pintura Ràpida
Divendres 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

Activitats
Excursió a Terrassa – Museu tèxtil i Fira Modernista
Visita al Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya (antiga fàbrica
equipada amb maquinària tèxtil) i a la Fira Modernista de Terrassa
Sortida: Dissabte 9 de maig, a les 8 del matí, de la plaça
Massana.

FULL INFORMATIU

Activitats
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Diumenge 19 d’abril, festa al voltant de l’església de Sant
Julià.

1. FONS LÍQUIDS........................................................... 313.983,60
2. DRETS PENDENTS DE COBRAMENT.............................. 816.186,42
+ Del pressupost d’ingressos exercici corrent............................ 480.086,79
+ Del pressupost d’ingressos exercicis tancat............................ 330.301,27
+ D’operacions no pressupostàries.............................................. 5.798,36
3. OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT.................... 111.088,00
+ Del pressupost de despeses exercici corrent........................... 66.670,41
+ D’operacions no pressupostàries............................................ 44.417,70
- Pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva.......................... 0,11
ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1+2-3)................ 1.019.082,02
- Drets de difícil o impossible recaptació..................................... 92.686,98
- Excés de finançament afectat............................................... 334.304,65
ROMANENT PER A DESPESES GENERALS.........................592.090,39

Per al 2015 quedaran pendents d’executar les inversions següents:
-

Tancament pista poliesportiva .................................................287.830,25
Furgoneta brigada municipal ................................................... 25.000,00
Adquisició i rehabilitació pis c/ St. Ramon, 1.............................. 33.000,00
Execució subsidiària rehabilitació pis St. Ramon......................... 30.000,00
Adquisició comptadors .............................................................. 1.994,10
Maquinària, instal·lacions i altres Centre Cívic.............................. 9.240,96
Senyalització viària homologada .............................................. 10.239,34

Més informació de les dades econòmiques a la pàgina web de
l’Ajuntament: www.stjuliabonmati.com (apartat L’Ajuntament / Àrees
/ Hisenda).

IVTM - IBI
Períodes voluntaris de pagament:

Dinar: Masia Can Palet de Terrassa.

· Impost de vehicles de tracció mecànica (IVTM): Fins al 14 de maig.

Preu: 37 euros (socis Nova Frontera), 40 euros (no socis), 18 euros (infantil)

· Impost de béns immobles (IBI): Del 15 d’abril al 15 de juny.

El preu inclou autocar, entrada al museu i dinar.

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.

Inscripcions i pagament: Fleca i Centre Cívic de Bonmatí, del 14 al 30 d’abril.
Ho organitza: Associació Nova Frontera

Tradicions

Joventut
Hereuets i Pubilletes 2015

Els nens i nenes nascuts l’any 2004 que visquin a Sant Julià del Llor i Bonmatí i
que vulguin ser Hereus i Pubilletes 2015, cal que es posin en contacte amb la
Carme Lladó de l’Estanc (tel. 972 42 35 37) abans del 20 d’abril.
L’acte de nomenament d’Hereus i Pubilletes es farà per la festa major de
Bonmatí, en el berenar sopar del dilluns 25 de maig, a les 7 de la tarda, a
l’envelat.

Horari Local Jove
Els divendres:
- de 5 a 7 de la tarda els menors d'11 anys
- de 7 a 8 de la tarda els majors de 12 anys.
L’Associació de Joves ha establert aquest horari per tal de satisfer les necessitats de
tots els joves, i poder programar activitats, tallers, sortides, etc. a gust de tothom.
Per tal de portar un registre dels joves que utilitzin el Local Jove, l’Associació de Joves
posa a disposició dels usuaris un full d’inscripció que ha d’anar signat amb
l’autorització del pare o la mare.

Lleure
29ns 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: 375 euros

I Concurs Literari Juvenil
Modalitat: Microrelat (màxim 15 línies)
Tema: Lliure
Categories:

Més informació i inscripcions (abans del 15 de maig): www.cesjll.com

- A: per a persones de 15 a 20 anys

Ho organitza: Colla Excursionista de Sant Julià del Llor

- B: per a persones de 21 a 30 anys
Premis: 275 euros a cada categoria
Termini de lliurament dels microrelats: Dia 16 d'abril

Activitats

Bases i inscripcions: www.selva.cat/joventut/

Classes de zumba
Classes: Cada dilluns, a partir del 4 de maig

Ho organitza: Regidories de Joventut dels Ajuntaments
d’Amer, Anglès, la Cellera i Sant Julià del Llor i Bonmatí

Horari: De 8 a 9 del vespre
Lloc: Envelat de Bonmatí
Preu: 18 euros/mes
Inscripcions: Ajuntament, en horari d’oficina, fins al 30 d’abril
El curs es realitzarà si hi ha un mínim 10 persones inscrites.
Sessió gratuïta el diumenge 12 d’abril, a l’envelat: D’11 a 11.20 h, Zumba Kids
(sessió infantil), i d’11.30 a 12.30 h, Zumba Fitness (sessió adults).
Classes a càrrec d’Alba Duran.
Ho organitza: Regidoria de Cultura

Concurs de Foto sobre l’Activitat Física
Participants: Joves de 12 a 18 anys que viuen als municipis
d'Amer, Anglès, la Cellera de Ter i Sant Julià del Llor i
Bonmatí.
Tema: L'activitat física.
Treball: Les fotografies es poden fer amb qualsevol tipus de
càmera o dispositiu mòbil i es poden enviar per correu
electrònic a salut.selva@oficinajove.cat o per whatsapp al
638924686.
Premi: Vol en parapent
Termini: Fins al dia 15 d’abril.

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

Bases del concurs: www.selva.cat/joventut/
Ho organitza: Oficina Jove de la Selva, amb la col·laboració de les regidories de
Joventut dels ajuntaments del Ter-Brugent.

