
Emergències 

Aplicació mòbil per trucar al 112 amb geolocalització 

El Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència al Telèfon 112 CAT112 posa a disposició 

dels ciutadans una aplicació gratuïta per a telèfons mòbils que permet l’enviament 

automàtic de les coordenades de localització de la persona que truca al telèfon 112 per 

alertar d’una emergència. 

L’app és gratuïta i està disponible per als sistemes Android i iOS. La localització és 

especialment indicada per a casos en què la persona que té l’emergència o que n’és 

testimoni, no sap on es troba exactament (zones rurals, en trajectes per carreteres, etc.). 

Hisenda 

Regularització del cadastre 

La Gerència Territorial del Cadastre de Girona, que depèn del Ministeri 

d’Hisenda i Administracions Públiques del govern estatal, ha informat a 

l’Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí que el gener del 2016 iniciarà 

un procés de regularització cadastral dins el nostre municipi i en altres 

municipis de la demarcació gironina.  

Segons explica la Gerència Territorial, l’objecte d’aquest procediment és 

incorporar al Cadastre tots els béns immobles omesos o que estiguin inscrits 

de forma incorrecta o incompleta en el Cadastre, per incompliment de 

l’obligació de declarar, de manera que la tributació d’aquests immobles sigui 

la que els correspongui d’acord amb la realitat. Poden ser objecte de 

regularització les obres noves, rehabilitacions, reformes, ampliacions, 

piscines, canvis d’ús i declaracions extemporànies que es presentin en aquest 

període.  

Aquest procediment no afectarà els immobles que constin correctament en el 

Cadastre. 

La regularització cadastral no implica una nova revisió de valors cadastrals: 

els immobles que es regularitzin es valoraran d’acord amb la Ponència de 

Valors vigents. 

El procediment de regularització es desenvoluparà de la manera següent: a 

aquelles persones a qui la Gerència Territorial detecti un bé immoble de la 

seva propietat que no consta inscrit al Cadastre o que es troba inscrit de 

manera incorrecta o incompleta, se’ls iniciarà un expedient que comportarà 

l’obligació de pagar automàticament a l’Estat una taxa de regularització 

cadastral de 60 euros per immoble regularitzat. Posteriorment se’ls atorgarà 

un termini de 15 dies perquè puguin presentar les al·legacions que estimin 

convenients i, transcorregut aquest termini, el Cadastre dictarà la seva 

resolució definitiva.  

Aquest nou immoble que constarà al Cadastre, o el que ja constava inscrit 

però de manera incorrecta, s’incorporarà en els padrons cadastrals i pot 

arribar a tenir efectes retroactius, fins a un període de 4 anys, segons els 

casos.  

Aquesta regularització també determinarà un valor cadastral per a les 

construccions indispensables per al desenvolupament de les explotacions 

agràries, ramaderes o forestals en sòl rústic, com són ara coberts, granges, 

entre d’altres, i entrarà en vigor l’1 de gener del 2017. 

Tal com s’ha dit més amunt, aquest procés serà iniciat pel Cadastre durant el 

mes de gener del 2016. L’Ajuntament es posa a disposició de les persones 

que rebin un escrit de la Gerència Territorial del Cadastre, per informar-los i 

assessorar-los sobre aquest procés de regularització cadastral. 

 

Avís - Cavalcada de Reis 

El dimarts 5 de gener, abans de les 5 de la tarda, caldrà treure 

els vehicles dels carrers Pi i Sant Ramon i plaça Don Manuel 

perquè pugui passar la Cavalcada de Reis. Disculpeu les 

molèsties 
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Medi Ambient 

Revisió de l’autorització ambiental d’Exide 

L’Oficina Ambiental de Gestió Unificada (OGAU) dels Serveis Territorials a Girona del 

Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya està tramitant la 

revisió de l’autorització ambiental de l’empresa Exide Technologies Recycling SL.  

Aquesta revisió ve dictada per llei, que estableix que cada 8 anys es farà la revisió de les 

empreses incloses en l’Annex I establert per la Generalitat, per poder continuar l’activitat 

(l’última revisió es va fer el 2007). 

Dins d’aquesta tramitació, l’OGAU ha sol·licitat a l’Ajuntament que dugui a terme el tràmit 

d’exposició pública i veïnal de la documentació relacionada amb aquesta revisió de 

l’autorització ambiental. Els veïns que han rebut la notificació d’aquesta revisió han estat 

determinats pels serveis tècnics segons l’afectació ambiental.  

Per aquest motiu, durant les darreres setmanes l’Ajuntament ha dut a terme aquest tràmit 

d’informació als veïns, així com l’exposició pública en el Butlletí Oficial de la Província de 

Girona. 

 

Règim Intern 

Plaça d’administratiu amb interinitat 

En les pròximes setmanes es publicarà l’anunci de convocatòria del concurs oposició per 

cobrir interinament una plaça d'administratiu adscrit als serveis econòmics d'aquest 

ajuntament, en haver quedat vacant aquesta plaça. 

Al Butlletí Oficial de la Província de Girona apareixeran publicades les bases reguladores de 

la convocatòria. 

Les bases també estaran publicades al portal web de l'Ajuntament: a l’apartat Seu 

Electrònica / Tauler d’Anuncis. 

També se’n donarà difusió a través de la pàgina de l’Ajuntament al Facebook. 

 

Activitats 

Iniciació a la informàtica 

Informàtica general, Internet, Correu electrònic, Microsoft Office 2007 

Els dimecres, de 3 a 2/4 de 5 de la tarda, al Centre Cívic de Bonmatí. 

Inici del curs: 27 de gener del 2016 

Durada del curs: 24 h en total (fins al maig) 

Preu: 35 euros/mes (4 rebuts de 35 euros) 

Inscripcions (abans del 22 de gener): novafrontera@gmail.com, 972 42 04 84 (Maria) 

Curs impartit per Mecacentre 

Ho organitza: Associació Nova Frontera, Jubilats i Simpatitzants 

 

 

 

Medi Ambient 

Deixalleria mòbil del mes de gener 

El servei de deixalleria mòbil del mes de gener serà el dijous dia 7, de 8 

del matí a 2/4 de 2 del migdia i de 3 a 2/4 de 7 de la tarda, al davant de 

l’envelat. El canvi de dia ve motivat perquè el primer dimecres de mes, el dia 

6, és festiu.  

A la deixalleria mòbil s’hi podran deixar petits electrodomèstics, oli usat, 

trastos vells de petites dimensions… 

La recollida de trastos voluminosos serà igualment el dijous dia 7. Per tal que 

l’empresa de recollida passi pel vostre domicili a recollir els trastos voluminosos que 

vulgueu llençar, serà necessari comunicar-ho prèviament a l’Ajuntament (972 42 22 96).  

 

Centre Cívic 

Festes nadalenques 

L’horari del Centre Cívic amb motiu de les festes nadalenques és el següent: 

- Dia 1 de gener: Tancat 

- Dia 5 de gener: De 8 del matí a 7 de la tarda 

- Dia 6 de gener: Tancat 

 

 

Exposició de pintures de Montse Girona 

Al mes de gener, s’exposaran al Centre Cívic pintures de l’artista Montse Girona. 

 

Activitats 

Carnaval 2016 

Dissabte 13 de febrer, a la tarda, a l’envelat  

Aneu preparant la disfressa! 

Més informació en programes a part i en el Full Informatiu del mes de 

febrer.  

Ho organitza: Regidoria de Cultura 


