
Subvencions

Caldera de biomassa

L'empresa Bover Gutiérrez SL durà a terme aquest mes de setembre la instaŀlació
d'una caldera de biomassa i una xarxa de calor que cobrirà els equipaments
municipals del Centre Cívic, l'escola Sant Jordi i els vestidors del camp de futbol
de Bonmatí.

La Diputació de Girona va adjudicar el mes de maig passat a I'empresa Bover
Gutiérrez SL el contracte per a la instaŀlació i el subministrament d'aquesta
caldera de biomassa i microxarxa de calor per un import de 166.503,23 € amb
l’IVA inclòs.

El contracte també inclou el subministrament d'energia tèrmica a partir dels
combustibles corresponents, el manteniment preventiu vetllant pel funcionament i
la neteja de tots els elements instaŀlats, el manteniment correctiu substituint tots
els elements deteriorats i la gestió energèticadels edificis. 

També es durà a terme el manteniment de les calderes de combustibles no
renovables instaŀlades encada un dels centres on es subministra energia tèrmica
per tal que entrin en funcionament de forma automàtica en cas de fallada de la
caldera de biomassa.

Durant un període de 5 anys, el funcionament i manteniment anirà a càrrec de la
Diputació i, passat aquest termini, la gestió passarà a dependre de l'Ajuntament.

La instaŀlació de la caldera de biomassa i xarxa de calor a Bonmatí forma part del
projecte Bebiomassgi, que gestiona la Diputació de Girona i es beneficia del pla
d'ajuts del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) que atorga la
Generalitat.

Pluges del 15 d'octubre de 2018

A principis de 2019 la Diputació va aprovar les bases específiques reguladores
d’una subvenció per actuacions municipals motivades per circumstàncies
meteorològiques de caràcter excepcional. 

En data 18/07/2019 la Diputació va aprovar la resolució d’atorgament de les
subvencions en la qual se’ns atorga l’import de 1.686,53€ per sufragar les
despeses ocasionades pels aiguats del dia 15 d’octubre de 2018, on el nostre
municipi va patir diferents danys materials en els següents punts: camí d’accés a
Sant Julià, camí del Carrer Vell a Can Gallina, camí de la Pera, carretera vella
d'Amer, camí de l'església a Can Bonmatí, com també el repàs de cunetes i
arranjament de camins amb anivelladora, neteja de brancades i brossa en
diferents punts.
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Taxes

Conservació del cementiri
El període voluntari de pagament de la taxa de conservació del cementiri del 2019 serà de l’1
d’octubre a l’1de desembre. El cobrament domiciliat serà el 10 d’octubre. Els rebuts que no estan
domiciliats es poden pagar al banc o a les oficines municipals (els pagaments es poden fer amb
targeta bancària) en horari d’atenció al públic.

Impost sobre Béns Immobles (IBI)
Per als 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 l’any 2019.

Consistori

Convocatòria de ple
La pròxima sessió plenària ordinària de l’Ajuntament se celebrarà el dimecres 18 de setembre, a les
8 del vespre, a la sala de plens.

Medi ambient

Deixalleria mòbil i objectes voluminosos

• La deixalleria mòbil estarà oberta el dimecres 4 de setembre de 09:00 a 14:00.
• La recollida d’objectes voluminosos tindrà lloc el dijous 5 de setembre*.

*Per a la recollida cal trucar prèviament a l’ajuntament i us recolliran els trastos al vostre domicili.

Ajuts per a la retirada de materials d'aïllament

L'Agència de Residus de Catalunya convoca ajuts per a la retirada de materials d'aïllament i de la
construcció que continguin amiant.

Se'n poden beneficiar:
• Propietaris de béns immobles (persones físiques o jurídiques)
• Comunitats de veïns

Inclou manipulació i retirada, transport, gestió i tractament

El termini de fi de presentació de soŀlicituds finalitza el 29 de novembre de 2019 o bé fins a
l'exhauriment de la disponibilitat pressupostària.

Més informació a la web: http://residus.gencat.cat



Tinença d’animals de companyia

Recordem un cop més que els propietaris d’animals de companyia tenen
l’obligació de complir l’ordenança municipal sobre la tinença d’animals. 
Tot seguit transcrivim alguns dels articles de l’ordenança:

Article 35è. Mesures per garantir la tranquiŀlitat dels veïns

1.Els  posseïdors  d’animals  estan  obligats  a  adoptar  les  mesures  necessàries  per impedir
que la tranquiŀlitat dels seus veïns sigui  alterada  pel comportament i les molèsties derivades
del seu manteniment i allotjament, tant de dia com de nit.

2.Es prohibeix, des de les 22 hores fins a les 8 hores, deixar en patis, terrasses, terrats,
galeries i balcons o altres espais oberts, animals domèstics que amb els seus sons, crits i/o
cants destorbin reiteradament el descans dels veïns.

Article 39è. Conducció dels animals

1.En les vies i/o espais públics, tot incloent també les parts comunes dels immobles coŀlectius i
els llocs i espais d’ús públic en general, els animals han d’anar acompanyats i conduïts per
persones que puguin respondre del comportament de l’animal, proveïts de corretja o cadena
i collar o qualsevol altre mètode de subjecció que no provoqui dany físic ni lesions a l’animal,
adient a l’espècie i raça i amb la identificació pròpia de l’animal que permeti la identificació
del propietari; excepte en aquells indrets especialment condicionats per deixar els gossos
lliures, determinats per l’autoritat municipal.

Article 42è. Recollida de les dejeccions 

1.Els propietaris o conductors d’animals han d’adoptar mesures perquè no embrutin amb els
excrements les vies i/o espais públics i per evitar les miccions en les façanes d’edificis i en el
mobiliari urbà a excepció de l’específic per a aquesta finalitat.

2.Els propietaris o conductors d’animals estan obligats a recollir les deposicions
immediatament, de forma higiènicament acceptable i netejar, si fos necessari, la part de la
via, espai públic o mobiliari urbà que hagués resultat afectat.

3.Els excrements recollits s’han de dipositar en els contenidors de rebuig i papereres, utilitzant
bosses o d’altres embolcalls.

L’incompliment de l’ordenança pot comportar la sanció o fins i tot el comís de l’animal.
L’ordenança íntegre es troba disponible a la web municipal a l’apartat: Ajuntament → Normativa.



Joventut

Pla Local de Joventut 2020 - 2023

El Pla Local de Joventut consisteix en l’elaboració d’un full de ruta en polítiques de joventut per als
propers anys en el nostre municipi a partir de les inquietuds i necessitats dels joves. Una de les
fases del procés d’elaboració consisteix en el procés participatiu dels joves.

El divendres 13 de setembre tindrà lloc al Centre Cívic de Bonmatí dos grups de discussió de joves
per tractar i elaborar el Pla Local de Joventut 2020 -2023.

• A les 17:00, per a joves fins a 15 anys.
• A les 19:30, per a joves de més de 15 anys.

Hi haurà berenar pels joves assistents a la convocatòria.

Associació Nova Frontera

Festa del Soci

Berenar sopar i ball obert a tothom amenitzat pel grup Giravolt.

• Dia: dissabte 5 d'octubre del 2019, a les 19:00, al Pavelló de Bonmatí.
• Preu: Socis 5 euros / No socis 15 euros / Infantil 10 euros.
• Venda tiquets: del 23 de setembre al 3 d'octubrea la Fleca Montse i
Estanc de Bonmatí.

Excursió a la costa tarragonina i Monestir de Santes Creus

• Sortida: Dissabte 28 de setembre del 2019, a 2/4 de 8 del matí, de la plaça Massana.
• Preu: 45 euros (socis Nova Frontera), 48 euros (no socis)

◦ El preu inclou autocar, entrada, visita guiada, guia acompanyant i dinar.
• Inscripcions i pagament: Fleca Montse i Estanc de Bonmatí, fins al 23 de setembre.

Ho organitza: Noves Rutes SL, amb la coŀlaboració de l'Associació Nova Frontera i el Casal d'Avis
de Bescanó



Activitats curs 2019 - 2020

Activitat Horari Lloc

Cant Coral Dilluns
De 19:30 a 20:30

Centre Cívic - Preu: gratuït
- A càrrec: d'Euken I. Ledesma

Ioga Dilluns i dijous
De 19:00 a 20:15

Dimarts
De 9:30 a 10:45

Esplai de Sant Julià

Centre Cívic

- Preu:
  * 25 euros/mes (1 sessió)
  * 30 euros/mes (2 sessions) 
  *Quota d'inscripció: 10 euros

- Inici: 
    3 d'octubre 
    (Sessió gratuïta el 8 d’octubre)

- Inscripcions: 
    tel. 669 744 495 (Dúnia Flores)

 Gimnàstica suau
(Per a la gent gran)

Dilluns i dimecres
De 9:30 a 10:30

Centre Cívic - Preu: 
 *10 euros/mes (1 sessió)
 *18 euros/mes (2 sessions)

- Inici: 2 d'octubre

- A càrrec: Mireia Sarsanedas
Pilates Dimarts

De 18:00 a 19:00 
De 19:00 a 20:00

Dijous
De 18:00 a 19:00

Esplai de Sant Julià

Centre Cívic

- Preu:
 *25 euros/mes (1 sessió)
 *35 euros/mes (2 sessions)
 *Quota d'inscripció: 10 euros

- Inici:
  1 d'octubre
  (Sessió gratuïta el 3 d'octubre)

- Inscripcions:
  tel. 722 876 572 
  (Mireia Sarsanedas)

Country-Line Dance Divendres

De 19:00 a 20:00
(Principiants)

De 20:00 a 22:00
(Per a tothom)

Pavelló - Preu: 4 euros/dia

- Inici: 22 de setembre

- A càrrec: Rosa Torrent. 

Places limitades. 

Inscripcions i informació: 
• Correu electrònic: novafrontera@gmail.com. 
• Telèfons: 972 420 484 (Maria) / 627 692 952 (Mei)

Ho organitza: Associació Nova Frontera



AMPA

Activitats extraescolars curs 2019 - 2020

Des de l’AMPA de l’escola, s’ofereixen un seguit d’activitats extraescolars per aquest proper curs:

DILLUNS
Activitat Edat Horari
Anglès Alumnes des de P3 a 1r 16:30 a 18:00
Ball Alumnes des de 2n a 6è 16:30 a 18:00

DIMARTS
Activitat Edat Horari
Anglès Alumnes des de 2n a 6è 16:30 a 18:00
Ball Alumnes des de P3 a 1r 16:30 a 18:00

DIMECRES
Activitat Edat Horari
Ceràmica Alumnes des de P3 a 1r 13:30 a 14:30
Ceràmica Alumnes des de 2n a 6è 12:30 a 13:30
Teatre Alumnes des de P5 a 6è 16:30 a 18:00
Bàsquet Alumnes des de 1r a 6è 16:30 a 18:00

DIJOUS
Activitat Edat Horari
Circ i malabars Alumnes des de 3r a 6è 16:30 a 18:00
Sensibilització musical Alumnes des de P4 a 2n 16:30 a 18:00

DIVENDRES
Activitat Edat Horari
Robòtica Alumnes des de 3r a 6è 16:30 a 18:00
Multi-esports Alumnes des de P3 a 2n 16:30 a 18:00
Bàsquet Alumnes des de 1r a 6è. 16:30 a 18:00

El termini per inscriure’s a les activitats encara estarà obert durant les primeres setmanes del curs.
Per més informació i inscripcions contacteu amb el correu electrònic: ampabonmati@hotmail.com



Escola d’Art de Bonmatí

Curs de dibuix i pintura 2019 - 2020

Curs de dibuix, pastel i pintura a l’oli.

Les sessions tindran lloc cada dimarts, a la tarda, amb el professor olotí Enric Rubió.

L’inici del curs serà el dimarts 1 d’octubre, a l’Escola d’Art de Bonmatí.

Per a més informació: tel. 659 100 055 (Jordi Quer)
Ho organitza: Associació Escola d'Art de Bonmatí

Exposició

Iŀlustracions d'Àlex Martín

Durant el mes de setembre podeu visitar l’exposició d’iŀlustracions de l'Àlex Martín al Centre Cívic.

L'Àlex Martín és un iŀlustrador amb influències directes del SciFi i el còmic europeu dels anys 80 i
90. Sobretot li agrada fer servir tècniques a l’aigua com l’aquareŀla o l’acrílic, tot i que també treballa
amb llapis i tinta. La temàtica dels seus dibuixos es centra en la figura humana, que transforma com
si es tractés d’un autòmat amb peces intercanviables a les quals afegeix, fins i tot, elements de la
natura.

A la seva pàgina web trobareu algunes de les seves iŀlustracions: http://alexmartvin.blogspot.com

Coop'Art

Formacions a Sant Julià del Llor i Bonmatí

Dins del projecte Coop’Art (2018-2020) es portaran a terme dos cursos de formació gratuïts, de 16
hores de durada cada un, adreçats a artesans del Ter-Brugent:

• Iniciació al dibuix aplicat a l’artesania artística (octubre 2019)
• Teoria del color aplicat a l’artesania artística (novembre 2019)

Els tallers es duran a terme els dimecres i divendres, de 16:00 a 18:00, al local de l’Associació
Escola d’Art de Bonmatí.

Més informació i inscripcions en programes a part i a la página web de l’Ajuntament.

El projecte Coop’Art (2018-2020) és una iniciativa que té com a objectiu millorar el potencial del
sector de l’artesanat artístic, contribuint en la valorització del patrimoni cultural i l’atractiu turístic del
territori. Es tracta d’un projecte transfronterer on participen diferents entitats franceses de Midi
Pyrénées i Languedoc Rousillon i de Catalunya.  

El projecte està cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) mitjançant el
Programa Interreg V-A Espanya-França-Andorra (POCTEFA 2014-2020).



Esports

C.F. Bonmatí

El CF Bonmatí jugarem aquesta temporada en el grup 27 de 4a Catalana i portarem el nom del poble
a les comarques del Ripollès, la Garrotxa, el Pla de l'Estany i el Gironès.

Una nova junta i més de 20 jugadors hem començat la pretemporada disposats a deixar el nom del
club ben amunt. Però no som prous, necessitem ser més! Ens segueixes? Vine al camp a animar
l'equip i fes-te soci del club. Tens temps per donar-te d'alta fins al 25 de setembre.

El dissabte 5 d'octubre, després del partit contra l'Osor, farem la DIADA DEL SOCI: podràs sopar de
franc i podràs recollir el teu carnet de soci. I durant la temporada disposaràs d'altres avantatges:
preus especials al bar, sorteig de lots...

Per fer-te soci i per a més informació: 
• Correu electrònic: bonmaticf@gmail.com
• Telèfons: 670 691 939 (Teu Coll), 634 965 615 (Anna Martins)

T'avancem els primers partits que jugarem aquesta temporada:

Dissabte 7 de setembre, a les 17:00 C.F. Camós - C.F. Bonmatí
Dissabte 14 de setembre, a les 16:30 C.F. Bonmatí - C.F. Serinyà
Dissabte 21 de setembre, a les 16:00 A.E Cornellà del Terri - C.F. Bonmatí
Dissabte 28 de setembre, a les 16:30 C.F. Bonmatí - A.T. Olot
Dissabte 5 d’octubre, a les 16:30 C.F. Bonmatí – U.E. Osor

Taijitsu Bonmatí

Nova temporada de taijitsu al pavellómunicipal de Bonmatí.

Classes temporada 2019 - 2020

Edat Horari (es segueix el calendari escolar)
De 4 a 8 anys Els dimarts i dijous de 17:00 a 18:00
De 9 a 15 anys Els dimarts i dijous de 18:00 a 19:30
A partir de 16 anys Els dimarts i dijous de 19:30 a 21:00

Prova gratuïta els dies 17, 19, 24 i 26 de setembre.

Per a més informació i inscripcions: taijitsugirones@gmail.com

Informació:
Telèfon: 972 42 22 96
Correu:  info@stjuliabonmati.com
Pàgina web: www.stjuliabonmati.com

Facebook: @stjuliabonmati
Twitter: @stjuliabonmati


