Subvencions

Gent Gran

La Diputació de Girona col·labora amb el municipi

34è Homenatge a la Gent Gran
El dilluns 11 de setembre se celebrarà el 34è Homenatge a la Gent Gran, en què les
persones empadronades al municipi majors de 70 anys estaran convidades a un dinar.

- A les 11 del matí, concentració dels homenatjats, familiars i amics a la plaça Massana.

- Cap a la 1 del migdia, sortida cap al restaurant de l’Hotel Samba de Lloret de Mar, on es
farà el dinar de l’Homenatge. Hi haurà servei gratuït d’autocar.
- Després del dinar, ball amb el grup Nit i Dia.
Inscripcions del 25 d’agost a l’1 de setembre a les oficines de l’Ajuntament, de 9 del
matí a 2 de la tarda.
Preus del dinar:

Més grans de 70 anys: de franc.
Acompanyants adults: 25 euros.
Menors de 12 anys: 14 euros.

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

Activitats
Excursió a Barcelona
El mes de maig passat es va fer una excursió a Barcelona. En vista que es van superar totes
les previsions i que no hi va haver prou places per poder anar-hi
a tothom, es repetirà la sortida el dissabte 30 de setembre.
Igual que en la sortida del mes de maig, hi haurà una visita
opcional al matí: Sagrada Família o Recinte Modernista de
l’Hospital de Sant Pau (cal triar una de les dues visites a l’hora
de fer la inscripció; places limitades)
A final del mes d’agost trobareu més informació en programes
que es penjaran als establiments del poble.
El preu serà: 40 euros (socis Nova Frontera), 43 euros (no socis)
Ho organitza: Associació Nova Frontera

Centre Cívic

FULL INFORMATIU

- 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.
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Programa:

La Diputació de Girona, d’acord amb les competències que té
atribuïdes, convoca cada any diverses línies de subvencions a ens
locals, en l’àmbit de la cooperació amb institucions i organismes de les
comarques gironines. D’aquestes línies de subvencions, la Diputació de
Girona ha aprovat assignar l’any 2017 a l’Ajuntament de Sant Julià del
Llor i Bonmatí els imports següents:
- Subvenció del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural
Import total atorgat: 29.872 euros.
Aquest import ha quedat dividit de la manera següent:


20.852,30 euros per a la construcció d'un escenari amb
estructura de tub d’1,20 cm d'alçada, acabats amb dues
capes de pintura de poliuretà i homologació.



9.019,70 euros per a canvi de la bomba, tub i muntatge
de tub piezomètric al pou de Bonmatí.

- Subvenció de la Diputació "Del Pla a l'Acció"


Línia 2: Un punt de càrrega semi-ràpida de vehicles
elèctrics en el nucli urbà (en projecte).
Import atorgat per la Diputació: 3.000 euros.



Línia 3: Substitució de les lluminàries per LED a la zona
industrial del municipi (en projecte).
Import atorgat per la Diputació 4.767,87 euros.

Règim Intern
Plaça d’oficial de brigada
L’Ajuntament ha obert la convocatòria per a la contractació laboral
temporal d’una plaça d’oficial per a la Brigada Municipal pel
procediment de concurs oposició lliure.

El Centre Cívic estarà tancat els dilluns del mes d’agost. L’horari d’obertura serà de dimarts a
diumenge, del matí al vespre.

Les sol·licituds per prendre part en el procés selectiu es podran
presentar a l’Ajuntament abans del dia 21 d’agost.

Oficines Municipals

Les bases i les característiques de la plaça estan publicades a la pàgina
web de l’Ajuntament (www.stjuliabomati.com / e-Tauler), al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya (31.07.217) i al Butlletí Oficial de
la Província de Girona (31.07.2017).

A l’agost les oficines municipals només estan obertes als matins, de 9 a 2.

Medi Ambient

Esports
Tai-jitsu a Bonmatí

Lector de xips
Des d’aquest estiu l’Ajuntament disposa d’un lector de xips d’animals.
Cal recordar que és obligatori tenir identificats i censats els animals de companyia. Els
propietaris/es de gossos, gats o fures cal que es dirigeixin a les oficines municipals per
comunicar l’alta o qualsevol altra modificació de les dades ja existents (la baixa o un
canvi de domicili o de propietari). La inscripció és totalment gratuïta.

Al mes de setembre, s’obrirà un període perquè tothom qui vulgui pugui provar gratuïtament
aquesta activitat. En el pròxim Full Informatiu es concretaran les dates.
El tai-jitsu és un art marcial de defensa personal d’origen japonès vinculat tècnicament al
Daito ryu aiki jujutsu. És una disciplina associada a la Federació Catalana de Karate,
reconeguda pel Consell Català de l’Esport.
Estan previstos diferents programes:

Informació viària
Restriccions a la carretera N-141e al pas per la Pilastra
El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya ha informat
que la carretera N-141e al seu pas per la Pilastra es tancarà a partir del pròxim 18 de
setembre en horari nocturn (de 22 h a 6 h) les nits de diumenge a dijous, setmanalment,
durant dos mesos.

PROGRAMA INFANTIL: de 5 a 16 anys.
PROGRAMA ADULTS: a partir de 18 anys.
PROGRAMA DE DEFENSA PERSONAL FEMENINA: a partir de 16 anys.
I també altres activitats: Tambo jutsu, Monogràfics de les diferents matèries amb professors
especialitzats, Demostracions i competicions (voluntari), Defensa personal policial.
Quotes:

Aquestes restriccions es duran a terme pels treballs d’excavació i execució de desmunts
que s’han de realitzar per a l’eixamplament de la carretera i la millora del revolt de la
Pilastra.

La matrícula serà de 50 euros. Aquesta inclou la part de l’assegurança federativa* i un
kimono. No es cobrarà la primera mensualitat (setembre).

Aquesta actuació, que va començar el març passat i té prevista un període d’execució de
12 mesos, abasta un tram d’1,8 quilòmetres, des de la primera intersecció de Montfullà
fins al giratori d’entrada a Bescanó i té un pressupost de 3,5 milions d’euros.

Al desembre la quota serà de 35 €, més l’assegurança federativa anual, d’uns 60 €.

Esports

Més informació: taijitsugirone@gmail.com / 639 18 24 73 (Salvador)

La resta de mesos, excepte el desembre, la quota mensual serà de 35 €.

*Tots els esportistes que realitzin aquesta activitat han d’estar federats a la Federació
Catalana de Karate donat que això implica tenir una assegurança individual d’accidents
(precepte del Consell Català de l’Esport).

Bonmatí CF. Temporada 2017/18
Fes-te soci!
El Bonmatí CF comença el 7 d’agost els entrenaments per a la temporada 2017/18,
en què jugarà enquadrat en el grup 27 de 4a Catalana. El primer partit el disputarà
el 17 de setembre, al camp del Joanetes.
Informació sobre descomptes, promocions i tarifes per a socis i patrocinadors:
bonmaticf@gmail.com - Tel. 638 838 038 – 637 511 381.

Partits de pretemporada
Bonmatí CF (4a catalana):
Dissabte 26 d’agost, tarda: BONMATÍ CF – SANT LLORENÇ DE LA MUGA

Esportiu Bonmatí (veterans):
Dissabte 19 d’agost, tarda: ESPORTIU BONMATÍ – VET. RIUDARENES
Dissabte 26 d’agost, tarda: ESPORTIU BONMATÍ – CE FARNERS

