Escola

Hisenda
Festa de final de curs

Endeutament municipal a 0

El divendres 16 de juny, al pavelló.

- 19 h Entrega de diploma als alumnes de P5 i de 6è i benvinguda als nens i nenes que
faran P3 el proper curs
- 19.30 h Taller de maquillatge
- 20.30 h Sopar amb botifarrada

Durant tota la jornada hi haurà inflables!
Més informació: ampabonmati@hotmail.com
Ho organitza: AMPA i Escola Sant Jordi

Revetlla de Sant Joan 2017
Programa
- Cap al tard, encesa del fogueró de Sant Joan.
- A 2/4 de 10 del vespre, al pavelló, sopar i ball amb el duet Xec en Blanc.
Més informació en programes que trobareu als establiments del poble.
Ho organitzen: Agrupació d’Activitats Culturals i Festives de Bonmatí amb
la col·laboració de l’Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí

Activitats
Festa de l’aigua
Dijous 29 de juny, a la zona esportiva.
De 16 a 19 h, inflables aquàtics
De 19 a 20 h, festa de l’escuma de colors. Música i animació
Ho organitza: Regidoria de Cultura

Exposició
Primers premis del Concurs de Pintura Ràpida
Durant el mes de juny, a la sala gran del Centre Cívic, estaran exposats els primers premis de
les 9 edicions del Concurs de Pintura Ràpida de Bonmatí.

FULL INFORMATIU

- 22 h Concert a càrrec de Serendip. Música per ballar!!

Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí – Juny 2017. Núm. 69

Programa:

L'Ajuntament destinarà part del romanent del pressupost de l'any 2016, que
va ser de 765.574,40 euros, a amortitzar el deute pendent amb els bancs,
continuant així amb la política de reduir i, en aquest cas, extingir
l'endeutament del consistori. En concret, 178.317,29 euros del romanent de
l’any passat es destinaran a l’amortització anticipada de la totalitat dels
préstecs actuals vigents.
La previsió de devolució dels préstecs concertats era que es finalitzaria l'any
2024, però, gràcies a la situació totalment sanejada de les arques
municipals, es podran anticipar els pagaments i destinar la quantitat de
215.890,14 € de la tresoreria municipal a la devolució del deute pendent.
El deute vigent de l'Ajuntament ha passat de 759.319,13 € en data 31 de
desembre del 2010 –fet que representava el 75,05% € del total de recursos
ordinaris– a 0,00 € a finals del mes de maig del 2017.
Aquesta decisió permetrà aconseguir un estalvi d'interessos i alliberar
recursos del pressupost actual del 2017 i dels successius. Amb aquest fet es
podrà disposar de l'import previst d'interessos i amortització per incrementar
les quanties destinades a despeses d’altres partides que es considerin
necessàries, tant si són despeses corrents com si són inversions.
L'Ajuntament deixarà de tenir deute i, consegüentment, això li permetrà
poder disposar de la totalitat del romanent de tresoreria del 2016, quedant
un import de lliure disposició de 587.257,11 €.
D’altra banda, el període mitjà de pagament als proveïdors ha millorat
notablement, ja que en data 30 de juny de 2011 es pagava a una mitjana de
137,76 dies, amb un deute pendent de pagament en data 30 de juny del
2011 a proveïdors de 199.657,95 €, a part del deute de préstecs amb les
entitats bancàries.
En l’actualitat l'Ajuntament està liquidant les factures i pagant als proveïdors
en 18,13 dies i, tal com queda reflectit en el pla de tresoreria vigent, amb la
devolució del capital que es realitza, el termini de pagament a proveïdors no
es veurà afectat i podrà continuar en els mateixos nivells.

Centre Cívic
El Centre Cívic estarà tancat fins al 19 de juny (inclòs), per descans del personal.

Plens municipals
El dimecres 14 de juny, a les 8 del vespre, es durà a terme la sessió
ordinària del ple a la sala de plens municipal.

Seguretat

Ensenyament
Revetlles amb precaució

Ajuts per a material escolar
Del 19 de juny al 8 de juliol del 2016 s’obre el termini per presentar
sol·licituds per obtenir ajuts per a material escolar pel curs 2017/18 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.
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.

Heu de comprar els productes pirotècnics als establiments autoritzats. Utilitzeu la pirotècnia de
forma segura. No dispareu els coets en diagonal ni en contra del vent, no els dispareu des de
balcons ni patis interiors i useu un llançacoets.
No subjecteu els petards amb les mans. No els poseu a prop de la cara ni del cos. A les
fogueres, no hi tireu papers ni teixits, el vent els enlairaria i els podria portar lluny. No hi
llanceu bidons ni esprais, poden explotar. Si cremeu pneumàtics i plàstics, provocareu molta
contaminació.

Esports
Escola de Bàsquet Bonmatí
A partir del 19 de setembre del 2017, cada dimarts i dijous,
entrenaments de bàsquet per a nens i nenes nascuts els anys
2010, 2011 i 2012.
Servei de recollida a l’escola per anar fins al Pavelló de
Bonmatí.

Sanitat
Es reinstaura el servei d’ambulància de 24 hores
El gerent de la Regió Sanitària Girona del Servei
Català de la Salut, Miquel Carreras, es va reunir el
dimecres 24 de maig a l’ajuntament de Sant Julià del
Llor i Bonmatí amb alcaldes de l’àrea del Ter-Brugent
per comunicar que aquest estiu es reinstaurarà el
servei d’ambulància de 24 hores amb base a Anglès.
El servei d’ambulància nocturn amb base a Anglès es va suprimir el desembre del 2015 (el
servei va passar de 24 a 12 hores) i, per això, en el ple de l’Ajuntament celebrat el 23 de
novembre del 2015 es va aprovar una moció conjunta amb les poblacions de l’àrea del TerBrugent per demanar al Servei Català de la Salut que no se suprimís el servei de 24 hores.
El 10 de març passat es va fer una concentració al CAP d’Anglès per reclamar el servei nocturn
d’ambulància. Gràcies a la pressió de la població i a les estadístiques, s’ha aconseguit restablir
aquest servei tan necessari per resoldre emergències nocturnes a la nostra zona.

Entrenadors titulats.
Quota: 25 euros/mes
Més informació: basquetbonmati@gmail-com o 659 985 532 (Edu)
Ho organitza: CB Bescanó - Escola Bàsquet Bonmatí

Esports
Torneig Futbol 7
El 17 de juny del 2017, 12 Hores Torneig Futbol 7 al camp de Bonmatí.
Inici: 10.30 h
Inscripció: 200 euros per equip amb assegurança mèdica.
Més informació: 637 511 381 / 678 957 211
Premis: 1r classificat 500 euros, 2n classificat 250 euros
Servei de bar tot el dia.

Deixalleria Mòbil
Horari d’estiu 2017
A l’estiu l’horari de la deixalleria mòbil continuarà sent el mateix que a l’hivern, de 8 a 13 h i
de 15 a 18 h.
5 de juliol

2 d’agost

6 de setembre

A les 23.30 h, concert en directe amb el grup de versions The Blue Likes.
Entrada gratuïta.
Patrocinadors: CF Bonmatí, Restaurant La Gioia, Jidush Serveis, Ukiyo-E Studio

