Festes

Joventut
Brigada Jove

Activitats
Art juvenil i infantil
Al mes d’agost, al Centre Cívic de Bonmatí s’exposaran treballs d’Èric Serrat (10
anys) i Anna Blanch (14 anys).
Al mes de setembre, s’exposaran il·lustracions d’en Bernat Masias Bruns (16
anys), de la Cellera.

Maquetes d’en Manel Ripoll “de Cal Mariner”
Fins a final d’agost, a la Sala de Lectura del Centre Cívic de Bonmatí s’exposaran
les maquetes de Manel Ripoll, “de cal Mariner”. Són reproduccions a petita escala
d’esglésies i altres edificis de la Vall dels Àngels.

Onze de Setembre

Autocars per anar a la concentració de la Meridiana de Barcelona.
Sortida de la plaça dels Pins el dia 11 de setembre al migdia (més endavant es
concretarà l’hora).
Venda de tiquets d’autocar: 11 euros, a Queviures Bonmatí i Carnisseria
Casacuberta.
A partir de l’11 d’agost es podrà fer comanda de les samarretes de la Via Lliure a
la botiga de Queviures Bonmatí.
Ho organitza: ANC de Sant Julià del Llor i Bonmatí.

FULL INFORMATIU

Els dies 28, 29 i 30 d’agost, se celebrarà la festa
major de Sant Julià.
Pròximament rebreu el programa d’actes al vostre
domicili.
Ho organitza: Comissió de Festes de Sant Julià del Llor
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Festa major de Sant Julià del Llor

En vista que no és va poder dur a terme el
projecte de brigada jove el mes de juliol,
l’Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí
torna a obrir la convocatòria per contactar
un/a jove de 18 a 25 anys per treballa mitjà
jornada(20 hores setmanals) el mes de
setembre.
El/la jove seleccionat, que ha d’estar empadronat/da al municipi des
de fa un any o més i estar inscrit al SOC i tenir el certificat d’ ESO
desenvoluparà durant un mes tasques de suport a la brigada
municipal: pintura, jardineria, manteniment dels equipaments
municipals, suport a l’organització i realització d’esdeveniments
socioculturals, manteniment dels espais públics, etcètera.
Els interessats poden consultar les bases del procés selectiu al web
de l’Ajuntament (Seu electrònica / Tauler d’anuncis) o demanar
informació a les oficines de l’ajuntament en horari d’obertura al
públic.
El termini per presentar les sol·licituds s’acabaran el 18 d’agost.

Serveis
Instal·lació de gas de Repsol Butano
L’empresa Repsol Butano ha començat els tràmits administratius per
executar el projecte d’instal·lació d’emmagatzematge i distribució de
GLP (gas liquat del petroli) canalitzat a Bonmatí.
El projecte preveu la instal·lació de 2 dipòsits enterrats de 33,51 m3
cada un i una xarxa de distribució de 1.968 m.
Els dipòsits està previst que s’instal·lin en el terreny de darrere
l’envelat, a la pujada del Grup Bondia.
Segons l’adjudicació concedida per l’Ajuntament, la concessió a
Repsol Butano tindrà una durada de 25 anys sense possibilitat de cap
pròrroga.
La formalització del contracte de l’adjudicació del projecte a la
companyia Repsol Butano es va fer al mes de juny.

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

Governació

Gent Gran
Dedicació i retribució dels càrrecs electes

32è Homenatge a la Gent Gran

En el ple del 26 de juny es va aprovar el règim de dedicació i de retribució dels
càrrecs electes per al mandat del 2015-2019, que és el següent:
Règim
de Percentatge
dedicació
de dedicació

Retribució

Parcial

60%

1.600 €/mes bruts

14

Gemma
Domínguez Parcial
Garangou

20%

435 €/mes bruts

12

- A 2/4 de 12 del matí, missa a l’església parroquial de Santa Maria de
Bonmatí i, tot seguit, concert de la Coral de Bonmatí.

Adam
Serra

Domènech Parcial

20%

435 €/mes bruts

12

- En acabat, a la plaça, acte simbòlic per commemorar l’Onze de
Setembre. També es faran les fotos dels homenatjats i familiars i amics.

Taberner Parcial

20%

435 €/mes bruts

12

Susanna Roura Nadal Parcial

20%

435 €/mes bruts

12

- Cap a 2/4 de 2 del migdia, sortida cap al restaurant Mas Casilda de
Bescanó, 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.

Nom i cognoms
Marc Garcia Nadal

Cristina
Claparols

Pagues

El pròxim divendres 11 de setembre se celebrarà el 32è Homenatge a la Gent Gran,
en què les persones empadronades al municipi majors de 70 anys estaran convidades
a un dinar.
Programa:

Tots els regidors de l’equip de govern es donaran d’alta al règim general de la
Seguretat Social.

- Després del dinar, ball.

Els membres de la corporació que no tinguin dedicacions parcials ni exclusives
percebran per assistència a les sessions plenàries 75,82 € per sessió.

Inscripcions del 24 d’agost al 4 de setembre a les oficines de l’Ajuntament, de
9 del matí a 2 de la tarda (també el dimecres 2 de setembre a la tarda, de 5 a 8).
Més grans de 70 anys: de franc.
Acompanyants adults: 25 euros.
Menors de 12 anys: 15 euros.

Joventut
Activitats de l’agost al Local Jove

En el moment de la inscripció se us facilitarà un programa més detallat de la festa
d’Homenatge.

ESPAI PETITS (de 5 a 7 de la tarda, menors d’11 anys)
7 d’agost - CONFECCIÓ D’UN BOL AMB MATERIALS DIVERSOS:
confeti, fulles... (cal portar 1 € per participant)

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

14 d’agost - POLSERES DE L’AMISTAT: realització de polseres per a
nens i nenes amb diferents materials (cal portar 1 € per participant)

Organitzat: per l’Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí. Amb la col·laboració de
la Diputació de Girona.

21 d'agost - QUINA GANA! AVUI QUÈ BERENAREM... (cal portar 1 €
per participant)
28 d'agost - TARDA DE JOCS!!!
Ho organitza: Associació de Joves de Sant Julià del Llor i Bonmatí

Activitats

Activitats
Classes de zumba
A partir del mes de setembre, es farà zumba dos dies a la setmana a
la pista poliesportiva i es podrà optar per fer dos dies o un.
-

Dos dies, dilluns i dimecres, de 8 a 9: preu 26 euros/mes

-

Un dia (dilluns o dimecres, de 8 a 9): preu 18 euros/mes

Inscripcions a l’ajuntament, de dilluns a divendres de 9 del matí a 2 de la tarda.

Country a la fresca
Cada divendres, a partir de les 9 del vespre, Country Line Dance a la pista.

Les persones ja inscrites que vulguin fer dos dies, cal que ho comuniquin a
l’Ajuntament.

