Subvencions

Convocatòria del Referèndum

- Dins del Programa de suport a actuacions en camins rurals i matèria forestal:
773,55 euros per a la sega de marges en 5,73 km de tres camins municipals.
- Àrea de Medi Ambient: 396 euros per la comptabilitat energètica inclosa en el
programa "Pla a l'Acció" 2017.
- Àrea de Medi Ambient: 4.767,87 euros per a la substitució de lluminàries per LED a
la zona industrial.
- Àrea de Medi Ambient: 3.000 euros per a la instal·lació d'un punt de càrrega per a
vehicles elèctrics.
- Comunicació Cultural: 1.154,59 euros per a l'edició d’una publicació amb històries i
imatges de Sant Julià del Llor i Bonmatí.

La Generalitat col·labora amb el municipi
La Generalitat de Catalunya ha concedit una subvenció de 10.503,48 euros per a la
compensació econòmica de càrrecs electes.

Afectacions viàries
Amb motiu de diferents curses ciclistes, hi haurà les afectacions viàries següents:
- 2a Marxa Cicloturista Gerundona Road, organitzada per Sport-Ter juntament amb la
Federació Catalana de Ciclisme, el proper 8 d’octubre de 2017, a les 9.45 hores les
ciclistes, procedents de la N-141, aniran en direcció a la carretera local que passa per
Bonmatí i Sant Julià del Llor, en direcció a Anglès.
- 3a Marxa Cicloturista Gerunda Road, el proper 1 de novembre de
2017, a les 11.35 h, els ciclistes, procedents d’Anglès, aniran en
direcció a les Serres per la carretera GI-531.
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La Diputació de Girona ha concedit a l’Ajuntament de Sant Julià del Llor les
subvencions següents:

FULL INFORMATIU

La Diputació de Girona col·labora amb el municipi

El govern de la Generalitat, d’acord amb la Llei del Referèndum
aprovada pel Parlament de Catalunya, convoca a votar sobre el futur
polític de Catalunya en el referèndum d’autodeterminació de l’1
d’octubre.
La pregunta, “Voleu que Catalunya sigui un estat independent en
forma de república?”, serà redactada en català, castellà i occità. S’hi
podrà respondre sí o no, o bé deixar en blanc, sense marcar cap de
les dues caselles.
Les butlletes no es poden portar impreses de casa.
La votació, que es durà a terme a l’escola Sant Jordi, començarà a
les 9 h i es tancarà a les 20 h.
Estan convocats els majors de 18 anys que constin en el cens i cal
identificar-se mitjançant un dels documents originals (amb
fotografia) següents:
– Document nacional d’identitat (DNI)
– Passaport
– Permís de conduir

Contribucions
2a fracció de l’IBI
Per a aquells contribuents que paguen l’impost de béns immobles
(IBI) per domiciliació bancària, a partir de l’1 d’octubre es cobrarà la
2a fracció de l’IBI corresponent a aquest any 2017.

Restriccions a la Pilastra de Bescanó
El tram de la carretera N-141e entre Bescanó i Montfullà
(Pilastra) està tancat en horari nocturn (de 22:30 h a
5:30 h) entre diumenge i dijous (les nits de divendres i
dissabte, el tram està obert). Les obres està previst
que durin fins a final d’any, com a mínim.

Gent gran

Activitats
“Consells de seguretat a Internet”

Dimarts 10 d’octubre, a 2/4 de 5 de la tarda, al Centre Cívic, xerrada
sobre “Consells de seguretat a Internet”, a càrrec d’agents dels Mossos
d’Esquadra.
Ho organitza: Associació Nova Frontera amb la col·laboració de la Regidoria de
Gent Gran de l’Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí

Curs d’Edició Fotogràfica Digital
Sessió informativa del
Fotogràfica Digital:

contingut del Curs d’Edició

Dimarts 3 d’octubre, a les 19:30 h, al primer despatx
del Centre Cívic
Els dies i horaris del Curs d’Edició Fotogràfica Digital es
concretarà en la mateixa sessió informativa.
El curs començarà la segona setmana d’octubre.

Activitats

Preu: 95 euros tot el curs

Festa del Soci de l’Associació Nova Frontera
Dissabte 14 d’octubre, a les 7 de la tarda, al Pavelló de
Bonmatí.
La festa consistirà en un berenar sopar.
Tot seguit, ball obert a tothom amb el duet Giravolt. Hi haurà
servei de bar.
Preu del berenar sopar: Socis 5 euros / No socis 15 euros / Infantil 10 euros

Cal dur ordinador portàtil.
Data límit d’inscripció al curs: 7 d’octubre, al Centre Cívic.
Més informació: 972 42 04 84 (Maria Rosell), 627 692 952 (Mei Brescó),
novafrontera@gmail.com
Ho organitza: Associació Nova Frontera

Activitats

Venda de tiquets (fins al 12 d’octubre): Fleca Montse i Centre Cívic
Més informació en programes a part.
Ho organitza: Associació Nova Frontera

Master Class de Zumba
Diumenge 1 d’octubre, a les 10:30 h, al pavelló de Bonmatí.
Master Class de zumba amb Daniel Barreto,
Melissa Cruz i Alba Duran.
Preu: 6 euros

Activitats
Excursió al Monestir de les Avellanes
El Casal d’Avis de Bescanó organitza una excursió i convida a anar-hi a tothom que
estigui interessat.

Ho organitza: Regidoria de Salut

Activitats

Dimecres 18 d’octubre
Sortida a les 6:45 del matí de la plaça Massana de Bonmatí.
Programa:
A les 11 del matí, visita al Monestir de les Avellanes.
Al migdia, dinar al Restaurant El Claustre.
A la tarda, visita al Museu Comarcal de l’Urgell, a Tàrrega.

Classes de zumba
Al pavelló de Bonmatí es duen a terme classes de zumba.
Es pot optar per fer dos dies o un:
-

Dos dies, dilluns i dimecres, de 8 a 9: preu 25,75
euros/mes

-

Un dia (dilluns o dimecres, de 8 a 9): preu 16,95 euros/mes

Preu: 43 euros (socis Nova Frontera), 46 euros (no socis)

Inscripcions al pavelló mateix a l’hora de les classes.

Inscripcions, abans del 13 d’octubre: 972 42 04 84 (Maria Rosell), 627 692 952
(Mei Brescó), novafrontera@gmail.com

Ho organitza: AMPA Escola Sant Jordi

Ho organitza: Casal d’Avis de Bescanó.
Hi col·labora: Associació Nova Frontera.

