La Diputació de Girona concedeix subvencions

Ensenyament

La Diputació de Girona ha atorgat a l'Ajuntament de Sant
Julià del Llor i Bonmatí, dins del programa del Fons de Cooperació
2018, les següents subvencions:

Festa de final de curs a l’escola

- Noves tecnologies: 1.086,43 euros

Benvinguda dels nous alumnes de P3 del curs 2018/19, “graduació” dels alumnes
de P5 i comiat dels alumnes de 6è, del curs 2017/18.

- Sega de marges dels camins municipals: 800 euros

Programa: demostració dels participants de l’extraescolar de zumba, jocs de
cucanya, botifarrada, espectacle de màgia amb Isaac Trias i karaoke.
Tots els actes són oberts a tothom.

Revetlla de Sant Joan 2018
Programa
- Cap al tard, encesa del fogueró de Sant Joan al camp de futbol
d’entrenament (al costat del pavelló).
- 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

Exposició
“Imatges i històries de Sant Julià del Llor i Bonmatí”
A la sala gran del Centre Cívic estan exposades les pintures de diferents artistes que han servit
per il·lustrar una publicació, “Imatges i històries de Sant Julià del Llor i Bonmatí”. En aquesta
exposició s’hi poden trobar pintures de Cinta Arbonès, Xavier Bisbe, Lluís Boada, Toni Canals,
Pere Martínez, Nil Perujo, Jordi Quer, Susanna Roura, Enric Rubió, Èric Serrat, Alain Talbot,
Imma Trias, Pere Ventura Julià i Tomàs Vilà. Les obres està previst que es posin a la venda en
una subhasta benèfica, que s’anunciarà pròximament.

Esports
2a Marxa Cicloturista Sea Otter Europe
El diumenge 10 de juny del 2018, de 9.30 a 13 h, estarà instal·lat a la plaça dels Pins un punt
d’avituallament de la 2a Marxa Cicloturista Sea Otter Europe, organitzada pel Club Esportiu
Bike Catalunya amb la col·laboració de la Federació Catalana de Ciclisme. Preguem que els
vehicles de motor circulin amb precaució per la zona.

Territori
20 anys del Consorci del Ter
El dimecres 4 de juliol, a les 5 de la tarda, tothom està convidat a fer un tram de la Ruta del
Ter, en la celebració dels 20 anys del Consorci del Ter. Ens trobarem a l’altra banda del pont de
Bonmatí i anirem amb bicicleta fins a Bescanó. Ho organitza: Consorci del Ter.

FULL INFORMATIU

Ho organitza: AMPA de l’escola Sant Jordi.
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Divendres 15 de juny, a les 7 de la tarda, al pavelló poliesportiu de Bonmatí.

- Cooperació cultural*: 7.537,00 euros
- Projecte d’adequació i ampliació de la xarxa de pluvials (Fase 1):
42.711,00 euros

Equipaments municipals
Concessió del bar del Centre Cívic de Bonmatí
A la pàgina web de l’ajuntament es pot trobar tota la informació per poder
participar en la licitació de l’adjudicació de la concessió del bar del Centre Cívic
de Bonmatí. L’últim dia per presentar les ofertes és el 15 de juny de 2018.
Per trobar la informació, entreu a http://www.stjuliabonmati.cat i accediu a
l’apartat de “Contractació pública”.

Sanitat
L’EAP d’Anglès informa
Informem que des del dia 1 de juny la metgessa assignada al dispensari mèdic
de Bonmatí és la Fanny Boada Senciales, juntament amb la infermera Carme
Muncunill Sellarès.

Consell Comarcal
Programa de Treball i Formació
El mes de gener passat, l'Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí va
signar un conveni amb el Consell Comarcal de la Selva per a la realització
d'accions d'experiència professional en el marc del Programa de Treball i
Formació (Resolució TSF/20162/2017) pel qual el Consell Comarcal
s'encarrega de la inserció laboral i la millora de l’ocupabilitat de persones
aturades.
El Consell Comarcal de la Selva va incorporar un total de 22 treballadors en
el marc del programa de Treball i Formació, que realitzen diferents tasques
en diversos municipis de la comarca.
Des del 22 de maig i fins al 12 de juliol del 2018, 1 oficial de brigades i 3
peons de brigada paletes, duen a terme tasques de pintura dels edificis
municipals (Esplai, ajuntament, dipòsit municipal d'aigua) i també tasques
de paleteria.

Serveis Socials

Ensenyament

Servei de Teleassistència a Domicili (TAD)

Ajuts per a material escolar. Curs 2018/19

El Servei Local de Teleassistència té caràcter universal. S’adreça a persones en
situació de risc, fragilitat o aïllament per factors d’edat, socials, territorials, sanitaris o
funcionals, per possibilitar la seva permanència en l’entorn de vida habitual.
Preferentment, és per a majors de 64 anys.

Del 18 de juny al 2 de juliol es podran presentar sol·licituds per obtenir ajuts per a
material escolar pel curs 2018/19 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.

Com a condició per a la instal·lació d’un nou terminal, la persona que figuri com a
titular del servei ha de gaudir de plenes facultats per assumir-ne la responsabilitat.

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.

És un servei d’atenció preventiu i de proximitat. A través d’aquest servei es garanteix
que les persones usuàries puguin ser ateses les 24 hores del dia de manera immediata
a través d’una ajuda tècnica (telealarma).
El servei de teleassistència constitueix una modalitat d’atenció ininterrompuda a les
persones el qual, amb la tecnologia adequada, permet detectar situacions
d’emergència a les persones i donar una resposta ràpida a aquestes situacions,
garantint la comunicació permanent amb un persona de referència i fer-ne el
seguiment fins a la seva resolució.
És un servei que funciona 24 hores - 365 dies de l’any mitjançant un terminal que
permet la comunicació bidireccional amb l’exterior i que està connectat a un Centre
d’Atenció Telefònica (CAT) i que s’acompanya d’un Servei d’Intervenció Domiciliaria
(Unitat Mòbil) per aquells casos en que cal desplaçar-se al domicili de la persona.

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 (e-Tauler).

Medi Ambient
Campanya contra el mosquit tigre

Els usuaris, en funció del trams on se situïn, paguen els preus següents (cofinançats):

Degut a les circumstàncies meteorològiques actuals marcades per unes pluges
intermitents, combinades amb temperatures i grau d’humitat altes, condicions molt
favorables al desenvolupament del mosquit tigre, caldria sobretot iniciar el control dels
desaigües.

Valoració Pensió Mensual Pensió Anual

Només cal seguir aquests consells:

- Informe gratuïtat serveis socials 0€

-S’han de detectar els recipients que puguin contenir aigua a l’exterior de casa, com
ara pots, gerros, cendrers, plats, cisternes, regadores, abeuradors...

També es disposa de la Custòdia de Claus dels usuaris en cas que s’hagués d’accedir
al seu domicili i no hi haguessin els contactes propers que ho puguin fer.

- ≤ 1,7 IRSC ≤ 967,50* ≤ 13.544,10* - 7,02 €
- > 1,7 IRSC > 967,50* > 13.544,10* - 14,04 €
*Ingressos corresponents a l’IRSC 2017. S’actualitzaran anualment.
Per sol·licitar aquest servei, cal concertar visita amb l’assistenta social a l’ajuntament.

-Cal treure’n l’aigua encara que sembli que no hi ha larves. N’hi ha prou amb llençar
l’aigua a terra o a la gespa, les larves moriran immediatament.
-Després només cal procurar que els recipients no es tornin a omplir d’aigua, per
exemple, posant-los cap per avall.
-Cal tapar hermèticament, sigui amb una tapa o amb tela mosquitera, els dipòsits
d’aigua

Activitats
Cinema a la fresca

-S’ha de posar sota cobert o bé cap per avall o cobrir amb una lona les barques,
carretons o remolcs.

Tots els divendres del mes de juliol, a les 10 del vespre, a la zona esportiva.

-Cal eliminar (portant-los a la deixalleria) els pneumàtics vells

- 6 de juliol: “Piratas del Caribe”

- 20 de juliol: “Spiderman”

-És recomanable posar peixos vermells, que es mengen les larves del mosquit, en
basses ornamentals i fonts de jardí. Hem de tenir en compte que aquesta és una
espècie de peixos potencialment invasora. Sota cap concepte s’han d’alliberar en rius i
estanys naturals ja que podrien alterar greument aquests ecosistemes.

- 27 de juliol: “Jumanji 2”

-És recomanable netejar anualment les canaleres de teulats i terrasses.

Ho organitza: Regidoria de Cultura

-També és bo buidar o tractar amb un producte larvicida l’aigua d’embornals i
desaigües.

- 13 de juliol: “Baby Driver”

