Festa Major de Bonmatí
La festa major se celebrarà els
dies 6, 13, 14, 15 i 16 de maig.
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FULL INFORMATIU

Podeu veure el programa detallat
en el programa a part que rebreu
al vostre domicili.
El divendres 6 de maig, a les 11
de la nit, a l’envelat, es farà
l’acte de proclamació de la
Pubilla i Hereu de Sant Julià
del Llor i Bonmatí 2016.
En el mateix acte es farà el
comiat del representants del
pubillatge del 2015.
Hi haurà servei de bar.
Ho organitza: Pubillatge de Sant
Julià del Llor i Bonmatí amb la
col·laboració
de
l’Agrupació
d’Activitats Culturals i Festives de
Bonmatí i l’Ajuntament.

Hisenda
Liquidació del pressupost del 2015
En el ple ordinari del mes de març passat es va donar compte de la liquidació
del pressupost del 2015, amb el resultat del romanent de tresoreria següent:
1. FONS LÍQUIDS........................................................... 454.731,52
2. DRETS PENDENTS DE COBRAMENT.............................. 836.497,38
+ Del pressupost d’ingressos exercici corrent............................ 302.796,04
+ Del pressupost d’ingressos exercicis tancat............................ 526.151,73
+ D’operacions no pressupostàries.............................................. 7.549,61
3. OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT.................... 125.927,19
+ Del pressupost de despeses exercici corrent........................... 81.978,87
+ D’operacions no pressupostàries............................................ 43.948,32
4. COBRAMENTS REALITZATS PENDENTS D’APLICACIÓ....... 1.156,36
ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1+2-3)................ 1.164.145,35
- Drets de difícil o impossible recaptació................................... 114.981,92
- Excés de finançament afectat............................................... 393.501,77
ROMANENT PER A DESPESES GENERALS.........................655.661,66
El pressupost general liquidat de l’exercici 2015 compleix amb l’objectiu
d’estabilitat pressupostària i un nivell de deute viu en ternes consolidats del
27,38%.

Ocupació

Festa Major
Programa “Salut i crisi”
Un total de tretze persones de la comarca de la Selva treballaran
durant sis mesos en el marc del programa Salut i Crisi, promogut
per Dipsalut, i desenvoluparan la seva tasca al mateix Consell i
als ajuntaments de Sant Julià del Llor i Bonmatí, Anglès, Lloret de
Mar, Maçanet de la Selva i Tossa de Mar, i en entitats del tercer
sector.

Les persones que participen en aquest programa, destinat a persones aturades de llarga
durada i en risc d'exclusió social, també rebran una formació en competències personals i
recerca de feina, així com un acompanyament individualitzat per part d'un tècnic d'orientació i
ocupació del Consell Comarcal de la Selva.
Les persones que s'han contractat desenvoluparan les seves tasques en àmbits molt diversos.
Així, la persona que treballa a Sant Julià del Llor i Bonmatí desenvolupa la seva tasca com a
auxiliar administrativa a l'Ajuntament. Les tres persones que s'han incorporat al Consell
Comarcal donen suport administratiu al departament de Promoció del Territori i al d'Atenció a
les Persones. Pel que fa a la persona que s'ha incorporat a l'Ajuntament d'Anglès, aquesta
desenvolupa tasques com a peó de brigada, igual que ho fan els dos treballadors que s'han
incorporat a la brigada de Lloret de Mar. A Maçanet de la Selva, la persona que s'ha contractat
s’ha incorporat a la biblioteca fent tasques de suport administratiu i activitats per als usuaris.
Finalment, a Tossa de Mar la persona contractada ha entrat a l'àrea de Medi Ambient com a
peó de jardineria.
A banda del Consell Comarcal, hi ha quatre entitats del tercer sector que també s'han acollit al
programa Salut i Crisi amb la contractació de quatre persones més. Les entitats són Creu Roja,
Aspronis, Tresc i Càritas.

1r Concurs de Dibuix de Festa Major
Joan Bohórquez, alumne de 6è de primària, és el guanyador del 1r Concurs de Dibuix de Festa
Major que s’ha fet a l'escola Sant Jordi de Sant Julià del Llor i Bonmatí.
El dibuix guanyador anirà estampat al mocador de Festa Major que aquest any es repartirà i
també
serà
el
dibuix
de
la
portada
del
programa
de
la
Festa
Major.
Moltes gràcies a tot l’alumnat per la seva participació.

Exposició
Primers premis Concurs Pintura Ràpida
De l’1 al 10 de maig, a la sala gran del Centre Cívic, estaran exposats els treballs del 8è
Concurs de Pintura Ràpida de Bonmatí.
A partir del dia 11 de maig i fins a principis del mes de juny, al mateix espai, s’exposaran els
primers premis de les 8 edicions del Concurs de Pintura Ràpida.

Activitats
“Saludem l’estiu”. Concert de cant coral
Diumenge 5 de juny, a les 6 de la tarda, a l’església de Bonmatí.
Trobada de corals:

Ensenyament

- Cors Alegres d’Anglès
- Rossinyol de Sales de la Cellera

Ajuts per a material escolar
Del 13 al 30 de juny del 2016 estarà obert el termini per presentar
sol·licituds per obtenir ajuts per a material escolar pel curs 2016/17
per als estudiants empadronats a Sant Julià del Llor i Bonmatí que es
trobin en una situació familiar especial amb necessitats socials i/o
econòmiques.
En aquesta convocatòria podran demanar ajuts els alumnes que el curs
que ve vagin a l’escola pública Sant Jordi o a l’institut Rafael
Campalans d’Anglès a fer l’ESO.
Per saber quins són els requisits per poder aspirar als ajuts i tota la documentació que cal
presentar, podeu demanar informació a l’ajuntament en horari d’atenció al públic, de dilluns a
divendres de 9 del matí a 2 del migdia i els dimecres de 5 a 8 de la tarda.
També es poden consultar les bases al lloc web de l’Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí
(Seu electrònica / Activitat subvencional).

El CAP informa
Nous telèfons per demanar visita al metge: 902 111 444 // 93 326 89 01 de dilluns a
divendres de 8 del matí a 10 del vespre.

- Coral Montilivi de Girona
- Ipso Lauro de Bonmatí
Ho organitza: Associació Nova Frontera

Patrimoni
“Viu la Burés”
El dissabte 18 de juny es farà a Anglès la jornada “Viu la Burés”, amb diferents actes per
recordar i reivindicar aquest espai que forma part de la història de molts anglesencs i, també,
de molta gent dels pobles dels voltants.
L’organització de la jornada “Viu la Burés” fa una crida a tothom que tingui fotos (actuals o
antigues), o dibuixos o pintures, o qualsevol objecte que tingui relació amb la fàbrica o l’època
en què va estar en funcionament.
L’objectiu és fer una exposició el dia 18 de juny de tot el material recollit.
Si teniu material, envieu un missatge privat al Facebook de “Viu la Burés”.

