
Consistori

Constitució i cartipàs

El 15 de juny es va celebrar el  ple constitutiu del  nou consistori,  format per 9
regidors del Grup Independent. En el mateix ple es va reelegir Marc Garcia Nadal
com a alcalde del municipi.

Per  decret  d’alcaldia  disposat  el  25  de  juny  el  nou  cartipàs  municipal  queda
constituït de la manera següent:

Cartipàs

Alcalde Marc Garcia Nadal Medi Ambient
Règim Intern
Ensenyament

1r Tinent d’alcalde Josep Maria Casellas Freixas Obres i Serveis
Brigada

2a Tinent d’alcalde Mei Brescó Esteve Benestar Social

Regidora Ana Ivette Chatara Jiménez Urbanisme

Regidor Xavier Sarsanedas Trias Noves Tecnologies
Transparència
Comunicació

Regidor Raül Recasens Ferrer Cultura

Regidor Jordi Navarro Molina Hisenda
Esports

Regidora Susanna Roura Nadal Joventut

Regidora Cristina Taberner Claparols Gent Gran
Salut

El 26 de juny es va celebrar el ple en què va quedar determinat les retribucions i la
periodicitat en què es celebraran els plens ordinaris i les juntes de govern local.

Retribucions

Règim i percentatge 
de dedicació

Retribució
€/mes bruts

Marc Garcia Nadal Exclusiva - 100% 2.000

Josep M. Casellas Freixas Parcial - 20% 450

Mei Brescó Esteve Parcial - 20% 450

Ana Ivette Chatara Jiménez Parcial - 20% 450

Xavier Sarsanedas Trias Parcial - 20% 450

Raül Recasens Ferrer Parcial - 20% 450

Jordi Navarro Molina Parcial - 20% 450

Susanna Roura Nadal Parcial - 20% 450

Cristina Taberner Claparols Parcial - 20% 450
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Periodicitat

• Juntes de Govern Local: 1r i 3r dimecres de mes a les 19:00.
• Plens ordinaris: 2n dimecres de cada 3 mesos a les 20:00.

AMPA

Venda de llibres

• Dijous 25 de juliol del 2019, de 10:30 a 13:30 i de 15:00 a 17:00, al Centre Cívic.
• Es podrà pagar amb targeta de crèdit.
• Fora d’aquest dia, no es vendran més llibres.
• El mateix dia l’AMPA cobrarà la quota de soci: 

◦ 25 euros/alumne.
◦ Pel segon germà i els següents la quota serà de 20 euros/alumne. 

C.F. Bonmatí

Assemblea de socis

El proper dijous 18 de juliol a les 20:30 al Centre Cívic de Bonmatí tindrà lloc l’assemblea de socis
amb el següent ordre del dia:

• Presentació de la nova junta.
• Presentació de l'entrenador per a la temporada 2019-2020
• Balanç temporada 2018-2019
• Temporada 2019-2020
• Precs i preguntes

Condol

Josep Vidal i Carbó

Primer alcalde de Sant Julià del Llor i Bonmatí (1983 - 1987)

Va morir el 30 de juny de 2019 a Bonmatí, als 73 anys.

La corporació municipal de Sant Julià del Llor i Bonmatí expressa el seu més sentit condol als seus
familiars i amics.



Activitats

Cinema a la fresca

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

• 5   de juliol: “Proyecto Rampage”
• 12 de juliol: “Campeones”
• 19 de juliol: “Misión Imposible: Fallout”
• 26 de juliol: “Sobre Ruedas”

7a Marxa de Nit

• Dia: dissabte 13 de juliol del 2019. 
• Ruta: 8 km aproximadament.
• Sortida: a les 10 del vespre, al pavelló de Bonmatí.
• Inscripcions: de 9 a 10 del vespre, al punt de sortida.
• Donatiu: 5 euros (inclou avituallament, botifarrada a l’arribada i petit obsequi).
• Ho organitza: Associació Anar-hi Anant.

El recorregut es pot fer corrent o caminant. 
Hi haurà servei de dutxes.

Activitats d’estiu en família

Un grup de mares s’estan organitzant per dur a terme activitats divertides, creatives i refrescants
durant aquest mes de juliol juntament amb els seus fills.

L’objectiu és realitzar una activitat setmanal entre 17:30 i 20:00, organitzades entre les mateixes
famílies amb el suport de l’AMPA de l'escola.

Tothom que hi estigui interessat en col·laborar-hi pot contactar al telèfon 671 617 354.

Festa Holi

El proper dimarts 16 de juliol tindrà lloc una Festa Holi al passeig de les Moreres. En dues sessions:

• Infantil:  17:00 h
• Juvenil (a partir d’11 anys):  seguidament, en acabar l’infantil.

Activitat gratuïta i organitzada per la regidoria de Joventut.



Exposicions

“Constantins al segle passat” (2a part)

Durant els mesos de juliol i  agost, a la sala gran del Centre Cívic de Bonmatí es podrà veure la
segona selecció de la mostra fotogràfica "Constantins al segle passat", que es va exposar per primer
cop en l'última festa major de Constantins, el setembre del 2018.

En aquesta exposició,  els visitants podran col·laborar a identificar les persones que surten a les
fotografies.

Prevenció

Episodi de calor

• Eviteu sortir a les hores de més calor.
• No realitzeu activitats físiques intenses.
• Beveu molta aigua i feu àpats lleugers.
• Cuideu i hidrateu especialment la mainada i la gent gran.
• Estigueu en llocs climatitzats quan faci més calor.
• Al carrer, poseu-vos roba lleugera i passeu per l’ombra.
• Durant el dia, tanqueu les persianes de les finestres on toca el sol.

Prevenció d’incendis

• No llenceu burilles enceses.
• Eviteu els treballs i les activitats que puguin generar guspires.
• Les cremes de residus de jardí estan prohibides, cal portar-los a l’abocador.
• Les barbacoes han d’estar envoltades per una franja de terreny sense vegetació.
• Tingueu una mànega de reg flexible prou llarga per envoltar la casa.

Plaga de la papallona del boix

La papallona del boix (Cydalima perspectalis) és una espècie exòtica invasora d’origen asiàtic. A
l’any 2014, es va trobar a Catalunya, a la Garrotxa.

Les seves erugues es mengen el boix (Buxus sempervirens), un arbust àmpliament distribuït pels
boscos de Catalunya i, alhora, molt present en parcs i jardins.

Les ales són blanques,  amb una certa iridescència,  i  presenten un marge marronós en la  vora
externa. Quan comencen a pujar les temperatures és molt important inspeccionar bé els nostres
boixos.

Si veiem erugues, es pot optar per fer un tractament fitosanitari amb productes autoritzats.

Informació:
Telèfon: 972 42 22 96
Pàgina web: www.stjuliabonmati.cat
Facebook:  @AjuntamentSantJuliaLlorBonmati


