Eleccions generals 2019

Esports
Subvenció per a esportistes individuals

El proper 28 d'abril hi ha convocades eleccions
generals a les Corts espanyoles, a les quals estan
convocats tots els ciutadans de l’Estat espanyol
majors d'edat inscrits al cens electoral, tant
residents en territori de l’Estat com a l'estranger.
L'Oficina del Cens Electoral envia a tots els electors una Targeta censal on figura la secció en
la qual està censat cada elector i la mesa on li correspon votar, amb l'adreça del col·legi
electoral.

-Presencialment
.A l’ajuntament corresponent
.A les Delegacions provincials de l'Oficina del Cens Electoral.
-Per telèfon
.012
.901 101 900 de l'Oficina del Cens Electoral.
-Per internet
.Web de l’Institut Nacional de Estadística.

Activitats
L’Hora del Conte i Taller d’estampació
Divendres 26 d’abril, a les 5 de la tarda, al Pavelló
Sessió de contaconte gratuïta i oberta a tothom
Taller d’estampació per a adults (aportació de 5 euros)
Més informació en programes a part.
Ho organitza: AMPA Escola Sant Jordi i Càritas Bonmatí

Exposició d’art de Carla Font
Durant tot el mes d’abril, a la Sala Gran del Centre Cívic de Bonmatí, es podrà veure
l’exposició d’art de la pintora Carla Font.

11è Concurs de Pintura Ràpida
Dimecres 1 de maig.
Concurs de pintura ràpida, de tècnica lliure.
Categories: Adults, Juvenils (de 13 a 18 anys) i Infantils.
Inscripció gratuïta el mateix dia al Centre Cívic, de 9 a 11 h.
La recepció de les obres es farà al Centre Cívic fins a les 2 del
migdia.
El veredicte del jurat es farà públic al mateix Centre Cívic a partir de les 5 de la tarda.
Més informació detallada en programes a part.
Ho organitza: Agrupació d’Activitats Culturals i Festives de Bonmatí.

FULL INFORMATIU

Si no rebéssiu la targeta censal o si volguéssiu consultar-ho abans de rebre-la podeu fer-ho:

Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí – Abril 2019. Núm. 91

La Diputació de Girona ha obert la convocatòria de subvenció per a
esportistes individuals que competeixen en àmbit estatal o superior dirigida a
menors de 20 anys.
L'esportista interessat ha de ser menor de 20 anys i no professional, que
hagi participat individualment en competicions esportives individuals de
campionat d'Espanya, d'Europa, del Món o Jocs Olímpics, organitzat per les
respectives federacions esportives, reconegudes pel Consell Català de
l'Esport.
L'import que se subvenciona cobreix despeses de material, desplaçaments o
altres derivades de la competició, fetes entre l’01/09/2018 i el 31/08/2019.
Les bases definitives d’aquesta convocatòria estan publicades al BOP n. 246
del 27 de desembre de 2018.
Per formalitzar la sol·licitud, cal presentar la documentació requerida a
l'ajuntament abans del dia 30/06/2019.

Hisenda
Calendari del contribuent 2019
En el quadre següent consten els períodes de pagament voluntari dels
tributs municipals del 2019:
TIPUS DE
CONTRIBUCIÓ

INICI
PERÍODE

FINAL
PERÍODE

COBRAMENT PEL BANC

Impost vehicles

15 de març

15 de maig

15 d’abril

IBI

15 d’abril

15 de juny

15 de maig – 1a fracció
1 d’octubre – 2a fracció

XALOC és l’organisme que gestiona els tributs i la recaptació del nostre
municipi.
Per
a
qualsevol
consulta:
Tel.
872
081
791
/
gestiotributaria@xalocgirona.cat

Festes locals 2019
Seran festes locals de l'any 2019 en el nostre municipi els dies següents:
Dimarts 23 d’abril - Dilluns 10 de juny

Joventut

Celebracions religioses: Benedicció del ram
V Concurs Literari Juvenil

Modalitat: Microrelat en català (màxim 15 línies en paper DIN A4 i cos de lletra Arial 11)
amb temàtica lliure
Categories:

La Parròquia de Bonmatí informa que la tradicional benedicció de rams a l’església de
Bonmatí se celebrarà el dissabte 13 d’abril a les 6 de la tarda.
El diumenge 14 d’abril es farà la benedicció a les 12 del migdia a les esglésies d’Anglès i la
Cellera de Ter.

Jov 1: de 12 a 16 anys (nascuts entre 2003 i 2007)
Jov 2: de 17 a 21 anys (nascuts entre 1998 i 2002)

36è Aniversari de la Constitució del Municipi

Jov 3: de 22 a 29 anys (nascuts entre 1997 i 1990)
Diumenge 5 de maig, Festa de la Segregació a l’església de Sant Julià.

Premi: 100 euros al primer de cada categoria
Termini de lliurament dels microrelats: Dimecres 17 d'abril, a les 23:59 h

A les 12 del migdia, missa i, tot seguit, concert de la Coral Ipso Lauro de Bonmatí.

Inscripcions i bases: www.laselvajove.cat

A la sortida, pica-pica per a tothom.
Ho organitza: Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí

V Concurs Fotogràfic Juvenil
Modalitat: Un concurs d’Instagram amb temàtica lliure.
El concurs és obert a qualsevol persona jove que tingui entre 12 i 29 anys

Preinscripcions a l’escola Sant Jordi

Perquè la fotografia sigui vàlida per al concurs, cal penjar-la al compte propi d’Instagram,
etiquetar el compte de l’Oficina Jove de la Selva (@oficinajovedelaselva), fer follow al
compte, posar el hashtag #concursfotoTerBrugent2019 i posar un nom/títol a la fotografia.

Fins al 9 d’abril del 2019 està obert el termini per fer les
preinscripcions dels nous alumnes al 2n cicle d’Educació
Infantil (P3, P4 i P5) i Educació Primària Obligatòria per al
curs 2019-2020.

Termini per penjar a Instagram les fotografies: Dimecres 17 d'abril, a les 23:59 h

L’horari de secretaria per a la preinscripció és el següent:

Inscripcions i bases: www.laselvajove.cat

- Els dilluns i dimecres de 8.30 a 13 h i de 15.15 a 16.15 h
Els concursants, tant del concurs literari com del de fotografia, han d’estar empadronats en
algun dels municipis del Ter-Brugent.
El veredicte es farà públic el mateix dia del lliurament de premis que serà dins dels actes de
les Festes del Roser de la Cellera de Ter (26-28 d’abril).
Ho organitza: Regidories de Joventut dels Ajuntaments d’Amer, Anglès, la Cellera i Sant
Julià del Llor i Bonmatí, amb el suport de l’Oficina Jove de la Selva

Nou telèfon per sol·licitar entrevista a Serveis Socials
Des del 15 de març del 2019, està operatiu un nou servei d’atenció telefònica vinculada als
Serveis Socials de l’Ajuntament:

Cal tenir present que els dies 4 i 5 d’abril l’escola estarà tancada.
Per tal de concertar hora fora d’aquest horari podeu trucar al centre (972 42 10 70).

Candidats a Hereu i Pubilla 2019
L’organització del Pubillatge de Sant Julià del Llor i Bonmatí fa una crida a tots els nois i
noies nascuts l’any 2001 a prendre part en el pubillatge que ha de representar el nostre
poble.
Els interessats a informar-se sobre què suposa participar en el pubillatge, poden contactar
amb les responsables del pubillatge de Sant Julià del Llor i Bonmatí (Núria Boada i Estel
Molas) a través de l’adreça de correu electrònic pubillatgebonmati@gmail.com abans del
pròxim 10 de maig.
L’inici de la festa major de Bonmatí serà el pròxim divendres 8 de juny.

972 129 099

(de 9 a 14 h, de dilluns a divendres)

En aquest número de telèfon, que s’atén des d’una oficina situada a Santa Coloma de
Farners, us donaran hora per a les entrevistes, es tramitarà documentació i es faran les
gestions pertinents vinculades als Serveis Socials de l’Ajuntament.

Sant Jordi
L’Associació Nova Frontera comunica que per Sant Jordi, el dimarts 23
d’abril, muntarà les parades de roses com cada any, a la plaça Massana
i a la plaça dels Pins.

