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SESSIÓ ORDINÀRIA de 7 de juny de 2012
1) S’aprova per unanimitat l’acta de la sessió anterior després d’introduir-hi unes observacions de les 
regidores Assun Balló, Irene Panella i el regidor Albert Martí.

2) En el punt de despatx oficial es dóna compte de la correspondència, instàncies i disposicions d’interès 
publicades en els butlletins oficials entre els quals destaquen:
a/ Es dóna compte del Recurs de reposició presentat per l’Ajuntament de Bordils contra la resolució del 
Conseller de   Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya en relació amb l’aprovació definitiva 
de l’estudi informatiu i estudi d’impacte ambiental  corresponent a “Desdoblament carretera C-66 entre 
Corçà i Flaçà i variant de Bordils, Celrà i Medinyà”.
b/ Notificació de la Diputació de Girona atorgant una subvenció de 19.812,00 € per a obres de renovació 
de l’asfalt de la Plaça de l’Estació. 
c/ Notificació de la Diputació de Girona atorgant una subvenció de 3.914,90 € del Fons de Cooperació 
Cultural.
d/ Notificació de la Diputació de Girona denegant una subvenció per a la renovació de  l’enllumenat del 
carrer Montserrat i adjacents.
e/ Notificació de la Diputació de Girona atorgant una subvenció de 1.252,18 € per a treballs de desbrossament.
f/ Notificació de la Direcció General d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa comunicant la 
impossibilitat de fer efectiva l’aportació econòmica per a l’exercici 2012 als plans educatius d’entorn, atès 
que el Ministerio de Trabajo e Inmigración no ho ha inclòs en els Pressupostos de l’Estat.

3) A proposta de la regidora de Joventut Montse Pou, i després de les corresponents explicacions, per 
unanimitat s’aprova l’esborrany de Conveni de col•laboració entre l’Ajuntament de Bordils i l’AREC-
Escola d’Educadors Galligants per a la realització de cursos de formació ocupacional subvencionats pel 
Servei d’Ocupació de Catalunya.

4) S’aprova per unanimitat el llistat de contribuents i les llistes cobradores de l’impost sobre béns immobles 
urbans, taxes per conservació de clavegueram, conservació cementiri, guals entrades vehicles i ocupació 
d’espais d’ús públic amb taules i cadires corresponents a l’exercici 2012.

5) A petició del Consell Comarcal del Gironès es tracta el contingut del document d’adhesió que té per 
objecte establir les condicions de col•laboració entre el Consell Comarcal i l’Ajuntament de Bordils per 
dur a terme la redacció del Pla d’Assistència i Suport en matèria de Protecció Civil de la comarca  del 
Gironès, cosa que no tindria cap cost per l’Ajuntament. Un cop analitzat, s’aprova amb els vots favorables 
dels grups de CiU i CUP i l’abstenció del GIB per la poca concreció de detalls, segons manifesta Manela 
Blázquez. 

6) S’aprova per unanimitat l’informe presentat pel Secretari-interventor de gestió recaptatòria de 
l’Ajuntament de Bordils corresponent a l’exercici 2011.

7) No hi ha acords d’urgència.

8) En el torn de paraules, la regidora Manela Blázquez del GIB s’interessa per l’organització del  casal 
d’estiu i pel compliment de requisits legals de l’empresa que el gestionarà, aspectes que son aclarits per  la 
regidora Assun Balló i el Secretari.  
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La mateixa regidora pregunta el perquè d’un nou pintat de grafit a la paret de la Pista Vella, la qual cosa  la 
regidora Montse Pou respon que és degut a que la paret estava malmesa i en la reparació va quedar també 
malmès el grafit antic.
Novament pren la paraula Manela Blázquez que pregunta pel mal funcionament de les fonts del darrere del 
Pavelló Torrentó. La regidora Assun Balló li respon que hi ha un problema de mal ús i que ha calgut tancar 
el circuit d’aigua. L’alcalde intervé en aquest punt per anunciar que les fonts seran desactivades donada la 
despesa energètica que comporten, seguint la pauta d’eliminar tot allò que comporti un consum innecessari, 
mesura que és rebutjada i criticada pel GIB tot argumentant que, segons ells, hi ha d’altres punts on es podria 
estalviar i no es fa, com per exemple amb el repintat del grafit de la Pista Vella,  la qual cosa l’alcalde respon 
que el grafit un cop està  fet ja no consumeix energia.
La regidora Irene Panella del GIB demana aclariment sobre la nova tanca del parc del cementiri, que li sembla 
massa prop de la xarxa de vòlei, i la regidora Assun Balló explica que s’ha fet així perquè s’ha continuat la 
que ja hi havia iniciada.
El regidor Jordi Barrera informa que en breu es farà la presentació pública del “Banc de Memòria Digital” de 
Bordils.

SESSIÓ ORDINÀRIA de 5 de juliol de 2012
1) S’aprova per unanimitat l’acta de la sessió anterior després d’introduir-hi observacions fetes per les regidores 
Manela Blázquez i Assun Balló.

2) En el punt de despatx oficial es dóna compte de la correspondència, instàncies i disposicions d’interès 
publicades en els butlletins oficials i en particular de la notificació de la Diputació de Girona, Àrea  de 
Noves Tecnologies, d’atorgament d’una subvenció de 1.791,55 € per a millores informàtiques a les oficines 
municipals.

3) S’aprova per unanimitat el Conveni de col•laboració entre l’Ajuntament de Bordils, el Consell Comarcal 
del Gironès i l’Escola de Bordils, per dur a terme el Projecte Euronet 50/50 d’eficiència energètica i contra el 
canvi climàtic, emmarcat dins el programa Energia Intel•ligent per Europa que vol fomentar l’estalvi energètic 
als equipaments educatius.

4) Modificació de l’ordenança fiscal reguladora  de la taxa per al subministrament d’aigua potable, amb un 
increment únicament i exclusivament en la “Quota fixa per la prestació del servei”, que passa dels 1,5677€ 
per abonat i mes a 2,2290€ per abonat i mes, i resulta, per tant, un augment de 0,6613€ per abonat i mes 
(7,94€/any). El punt s’aprova amb els quatre vots favorables de CiU, l’abstenció del GIB-PM, que qualifica 
la proposta de millorable, i el vot negatiu de la CUP-PA, perquè consideren que tot acaba repercutint a la 
ciutadania.

5) Per unanimitat s’acorda acceptar la cessió d’una franja de terreny rústic adossada al lateral del Canal 
Vinyals, d’un total de 315,18 m2, que cedeix Anna M. Jou Solés d’una finca de la seva propietat al Barri del 
Molí, que serà destinada al pas soterrat del nou clavegueram que s’establirà en aquell barri, i posteriorment 
s’habilitarà  com a  prolongació del camí de vianants i carril bici.

6) En el punt d’acords d’urgència s’acorda proposar al Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat 
com a festes locals per al 2013, els dies 19 d’agost i 29 d’octubre.

7) En el torn de paraules, el regidor de la CUP Jordi Gou expressa la seva satisfacció per la neteja feta pel 
propietari en un solar de la Plaça del Poble. Per altra banda, manifesta la seva queixa i retreu a l’equip de 
govern que no s’hagi actuat encara en alguns aspectes que ells havien demanat, com el mal estat d’uns bancs 
i els excrements de gossos en el camí de vianants adossat a la Sèquia Vinyals, així com també recorda l’estat 
d’abandonament de les dues cases de la cantonada de carrer Torrentó amb carrer Padró. 
El regidor Albert Martí del GIB-PM informa que les gestions sobre l’atermenament amb Cervià de Ter estan 
anant bé i que probablement en el proper Ple ja podrà explicar-ne els detalls i els grups municipals en podran 
valorar la proposta. També exposa que, sobre el punt que es va aprovar en l’anterior Ple referent a l’adhesió 

al Pla d’assistència i suport en matèria de Protecció Civil  de la comarca del Gironès, continua havent-hi 
una manca d’informació i que al cap d’un mes d’aprovar-lo encara ningú de l’equip de govern li n’ha sabut 
explicar els detalls. L’alcalde li respon que si ell hagués dit que volia saber més detalls d’aquest tema hi 
hauria hagut temps de demanar-ho al Consell Comarcal. Segueix  el mateix regidor Albert Martí per criticar la 
deficient i desastrosa senyalització de les obres que es feien en la zona d’encreuament del carrer Migdia amb el 
carrer de la Creu, que van provocar molts inconvenients als conductors, que en alguns casos havien de tornar 
a retrocedir tot el tram quan ja es trobaven el pas tallat.

Continua tenint la paraula el regidor Albert Martí, per expressar la seva protesta perquè ja no es reguen els 
arbres de la urbanització Pla Suardell, amb el perill que alguns es morin. L’alcalde diu que no li sembla 
correcte haver de gastar tanta aigua per regar arbres que ja són grans, i més en el cas de Bordils, que es fa amb 
aigua potable, molt diferent de si es disposés d’una xarxa d’aigües recuperades. Albert Martí replica que un 
arbre de quatre anys amb dues regades en tindria prou i que refer els arbres que es morin valdrà molt més del 
que val l’aigua potable, que l’Ajuntament no l’ha de pagar. La regidora Manela Blázquez admet la possibilitat  
que no sempre totes les plantes viuen, però vol remarcar que els arbres que no es reguen corresponen a una 
plantada de l’anterior legislatura que, amb l’excusa de no malgastar aigua potable, afegit a l’aturada de les 
fonts del Pavelló Torrentó amb una altra excusa, li sembla trist per no dir una altra cosa.
El regidor de la CUP Jordi Gou pregunta si es podria regar amb aigua de la Sèquia Vinyals, i l’alcalde li respon 
que sí que seria possible, però en el moment actual no es disposa ni de les bombes ni del vehicle cisterna. 
Finalitza Albert Martí insistint que el cost de regar no és comparable al cost de comprar arbres nous.

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA de 2 d’agost de 2012
1) L’alcalde fa una breu explicació dels motius d’aquesta convocatòria, i per unanimitat s’aprova el caire 
d’urgència.

2) S’aprova per unanimitat el Conveni entre l’Ajuntament de Bordils i els senyors Josep M. Joher Mitjà, Jaume 
Salvà Mascarreras, Jordi Comas Pujol, Juan Burgos Garcia i  Anna M. Jou Solés, que estableix les obligacions 
i els drets d’ambdues parts per a tot allò corresponent a l’execució de les obres previstes a la Memòria tècnica 
valorada de les “Xarxes Generals de Sanejament i Aigua Potable al Barri del Molí”, municipi de Bordils.

3) S’aproven per unanimitat els Comptes Generals de la Corporació corresponents a l’exercici 2011, sense 
objeccions ni observacions, i s’acorda rendir-los a la Sindicatura de Comptes de Catalunya.
 
SESSIÓ ORDINÀRIA de 13 de setembre de 2012
1) Després d’introduir-hi unes observacions fetes per Manela Blázquez i Albert Martí, s’aproven per unanimitat 
les actes de les dues sessions anteriors.

2) Es dóna compte de la correspondència, instàncies i disposicions oficials publicades en els butlletins oficials, 
a més de donar a conèixer les resolucions dictades per l’alcaldia. En particular es dóna compte dels següents:
a/ Notificació de l’Institut Català de l’Energia, de concessió  d’una subvenció de 1.810,00 € per a auditories 
energètiques en relació amb l’enllumenat públic.
b/ Notificació de l’Agència de Residus de Catalunya, de concessió d’una subvenció de 12.379,38 € per a 
adquisició d’àrid reciclat procedent de la construcció, per a arranjament de camins.
c/ Notificació de la Diputació de Girona, de concessió d’una subvenció de 1.500,00 € per a activitats físiques 
i esportives.
d/ Notificació de CatSalut, comunicant el nou horari de servei del CAP de Celrà, que a partir del 17 de 
setembre serà de les 8 a les 20 hores cada dia de la setmana.

3) Es proposa al Ple una modificació de crèdit, la núm. 4, al pressupost general, per tal de transferir fons 
provinents de partides no executades a favor  d’algunes de deficitàries. Una de les transferències importants 
prové de la no execució del canvi de les portes d’emergència del Pavelló Torrentó, ja que, segons explica la 
regidora Assun Balló, es va trobar una solució alternativa que va finançar la mateixa empresa constructora, 
com també es va fer càrrec de resoldre el problema de filtracions d’aigua que hi havia, i l’ajuntament es va 
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estalviar així la despesa prevista.
El regidor Jordi Gou pregunta a què es deu l’augment de consignació a la partida de millora de l’enllumenat 
públic del carrer Montserrat, i l’alcalde li respon que això és degut que no s’hi havia previst l’IVA.
La modificació de crèdit s’aprova amb els vots favorables de CiU i de la CUP, i el vot en contra del GIB, que 
Manela Blázquez argumenta dient que inicialment ja no estaven d’acord amb algunes partides del pressupost 
general  i que ara tampoc està d’acord amb la despesa referent a estudis d’estalvi energètic ni amb la de 
senyalització viària.

4)  El regidor de la CUP-PA Albert Serrats Sau, a instància de la Plataforma Dempeus per la Salut Pública i de 
la Plataforma d’Afectades per les Retallades en Sanitat,  presenta una proposta de resolució per donar suport 
a les entitats que treballen per una sanitat pública. Exposa que es tracta de denunciar que amb l’excusa de les 
retallades i moguts per interessos privats s’està privatitzant la sanitat pública i s’estan generant situacions poc 
clares, que fins i tot han portat que el director general de l’ICS hagi hagut de dimitir, com també volen que 
s’aclareixin determinades conductes i ningú pugui jugar amb els diners de tots. Tot seguit s’origina un debat 
i exposicions de punts de vista sobre el tema, i Manela Blázquez expressa que, tot i que respecta l’opció de la 
CUP i els seus motius, els retreu que es serveixin de l’Ajuntament per canalitzar assumptes politics que no són 
competència dels ajuntaments sinó del Parlament. L’alcalde manifesta que comparteix bona part dels motius 
exposats per Manela Blázquez, i hi afegeix que la duresa del llenguatge emprat en els textos de la moció 
li ha tret les ganes de donar-hi suport, detall que també comparteix la regidora Irene Panella. La regidora 
Assun Balló manifesta que com a representant pròxima del poble sí que creu correcte posar-se a favor de la 
transparència i que tots junts podem fer més força. Finalment s’aprova la proposta amb els vots favorables dels 
regidors de la CUP Albert Serrats Sau i Jordi Gou, els vots favorables dels regidors/es de CiU Montse Pou, 
Assun Balló i Jordi Barrera, les abstencions de l’alcalde i de la regidora del GIB Irene Panella, i els vots en 
contra de Manela Blázquez i Albert Martí del GIB.

5) El regidor de la CUP-PA Albert Serrats Sau presenta una proposta d’aprovació de la moció impulsada 
per la Plataforma Aigua és Vida, instant la Generalitat de Catalunya a evitar la privatització de l’empresa 
pública Aigües Ter–Llobregat, i a garantir el compliment dels cabals legals mínims de manteniment del riu 
Ter. Després que Albert Serrats Sau fes l’exposició de motius i la seva defensa, pren la paraula el regidor del 
GIB Albert Martí que diu que es pot votar a favor d’aquesta moció perquè afecta Bordils, però creu que hauria 
d’haver estat l’equip de govern qui la  presentés. Apunta que el Consorci Alba Ter, del qual l’Ajuntament de 
Bordils és part integrant, ja presenta una moció en aquest sentit, que és la que avui s’hauria de defensar ja que 
és més ben feta, neutra i sense exigències, i afegeix que la CUP fa tard perquè els acords de privatització ja 
estan presos, i anuncia que la posició del grup GIB-PM serà l’abstenció. El regidor de la CUP-PA  opina que 
la moció del Consorci Alba Ter és políticament correcte i hipòcrita perquè es queixa de la situació però no 
parla de les causes ni de la privatització. L’alcalde anuncia el vot a favor del grup de CiU però fa constar que 
li hauria semblat més correcte separar el tema privatització del de manteniment de cabals, com també remarca 
que no tot el que és privat és dolent ni tot el que és públic és bo. 
       
6) No hi ha acords d’urgència.

7) En el torn de paraules el regidor Albert Serrats Sau pregunta si s’ha fet alguna actuació referent a la reducció 
de l’horari de servei del CAP de Celrà, i l’alcalde li respon que no s’hi ha fet res, que te la còpia de la carta 
que l’alcalde de Celrà vol presentar al Departament de Sanitat i que quan en el proper Consell d’Alcaldes  es 
trobi amb els alcaldes veïns en parlaran. Segueix el regidor de la CUP-PA per informar dels detalls de l’última 
Assemblea General de l’Associació de Municipis per la Independència a la qual el regidor Jordi Gou va 
assistir com a representant de Bordils, i acaba preguntant si s’ha valorat la possibilitat d’instal•lar un cartell 
anunciador de la nostra pertinença a l’Associació, a la qual cosa l’alcalde respon que de moment no s’ho ha 
plantejat.
La regidora Irene Panella, del GIB-PM, pregunta com està la qüestió de beques per a la mainada que vol fer 
handbol, tenint en compte que el Pla Educatiu d’Entorn no hi podrà aportar res. La regidora d’ensenyament 
Assun Balló li confirma que, efectivament, el Pla Educatiu d’Entorn ja no disposarà de l’aportació de la 
Generalitat que representava un 70% dels diners i que, per tant, per als nens que no puguin fer efectiva la 

totalitat de la quota anual, s’establirà un sistema que probablement consistirà a distribuir la quota a terços entre 
la família, el club i l’ajuntament, amb un informe previ dels Serveis Socials.  
La regidora Manela Blázquez pregunta com ha anat la Festa Major, i la regidora Montse Pou contesta fent un 
resum del funcionament, que hi ha hagut un dia menys de festa però que s’han fet més actes i que s’ha pogut 
disminuir el dèficit uns dos mil euros respecte a l’any passat.
L’alcalde informa que la setmana següent serà substituït en les funcions de l’alcaldia per Montse Pou. També 
s’informa que el proper dia 5 d’octubre hi haurà una xerrada sobre aliments transgènics que el senyor Lluís 
Serra Camó s’ha ofert a fer gratuïtament.
Finalment, la regidora Montse Pou explica que l’Ajuntament va organitzar els viatges amb autobús a Barcelona 
per assistir a la Manifestació de l’11 de setembre convocada per l’Assemblea Nacional de Catalunya, que 
cadascun dels viatgers va pagar el bitllet i, per tant, no ha suposat cost per a l’Ajuntament.

SESSIÓ ORDINÀRIA de 4 d’octubre de 2012
1) S’aprova per unanimitat l’acta de la sessió anterior desprès d’introduir-hi unes observacions per part de 
Manela Blázquez i d’Albert Martí, i unes petites precisions d’altres regidors.

2) Es dóna compte de la correspondència, instàncies i disposicions publicades en els butlletins oficials a més 
de donar a conèixer les resolucions dictades per l’alcaldia, i en particular s’informa de l’escrit rebut de la 
Sindicatura de Comptes que justifica la recepció de tota la documentació referent als Comptes Generals de 
2011.

3) Després de l’explicació per part de la regidora Assun Balló i aclarits els dubtes plantejats per Manela 
Blázquez, s’aprova per unanimitat el Conveni de subvenció per a una associació Comenius Regio entre 
l’Organismo Autónomo Programas Educativos Europeos i l’Ajuntament de Bordils, que té com a socis locals 
l’”Asociación A Bao A Qu” i l’Escola de Bordils, i per l’altra part el municipi de Moita PT que té com a socis 
locals l’”Agrupamento do Escolas José Alfonso PT i Os Filhos de Lumière-Asociació Cultural PT”, per a 
desenvolupament del projecte “Descubriendo y construyendo el patrimonio local y europeo a través de la 
creación audiovisual. Un modelo de cooperación entre escuela y municipio por la cultura, el conocimiento 
y la cohesión social”, projecte que ha estat seleccionat amb el núm. 17 de projecte europeu 2012-1-ES1-
COM13-53799-1, que rebrà una subvenció de 34.388,00 €. 

4) Referent a la continuació de les gestions de delimitació del terme municipal entre Cervià de Ter i Bordils, 
que en una anterior sessió es va delegar al regidor del GIB-PM Albert Martí, atesa la seva participació i 
responsabilitat en les gestions fetes en l’anterior legislatura i tenint en compte el coneixement que té dels 
terrenys en qüestió, aquest regidor fa una extensa explicació de tot allò que en el seu dia es va aconseguir 
pactar i concretar amb els municipis veïns. Segons explica, haurà representat avantatges per a Bordils. Explica 
que el problema que va quedar pendent d’una bona solució es concreta en uns sectors del Ban i de l’antiga 
llera del Ter que limiten amb Cervià de Ter. En cas de no entesa, la línia d’atermenament hauria partit algunes 
feixes entre els dos municipis, però que després d’haver parlat del tema amb l’alcaldessa de Cervià de Ter i 
amb el representant dels propietaris, s’ha arribat a un previ acord de replantejament satisfactori per a totes les 
parts, que el Ple de Bordils l’aprova per unanimitat i trasllada al Departament de Governació.

 5) En el punt d’aprovació inicial de modificació de les ordenances fiscals per a l’exercici 2013, l’Alcalde 
fa una breu explicació del contingut de la proposta, que tothom ha pogut examinar amb suficient antelació, 
segons el següent esquema simplificat:
a/ Es creen uns mòduls de valoració d’obres delimitadora de la base imposable per a la liquidació de l’impost 
sobre construccions, instal•lacions i obres, que supleix els desapareguts barems mínims establerts pels 
Col•legis d’Arquitectes.
b/ Es crea un subepígraf nou dins la taxa per expedició de documents administratius municipals, certificats 
d’empadronament i de convivència amb una quota d’1 € per document. 
c/ S’incrementa un 50% la quota tributària de l’ordenança reguladora de la taxa per ocupació de terrenys d’ús 
públic amb mercaderies, material de construcció, runa, tanques, puntals, bastides , grues i similars.
d/ S’incrementa en un 1% l’impost sobre vehicles de tracció mecànica.
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e/ En l’impost sobre béns immobles urbans (IBI) es renuncia al 3% que s’havia incrementat l’any passat quan 
encara es desconeixia la imposició del Govern Central que obligava a incrementar els tipus impositius en  un 
10% per a cadascun dels exercicis de 2012 i de 2013.
f/ S’incrementa en un 10% l’impost sobre terrenys de naturalesa rústica.
g/ S’incrementa en un 40% la quota de conservació i neteja del Cementiri, que passa de 19,40 €/any per nínxol 
a 27,00 €/any per nínxol.
h/ S’incrementen en un 2,80% les tarifes reguladores del servei de recollida, transport, tractament i eliminació 
d’escombraries i altres residus urbans.

i/ Es redueix en 10 punts la quota de l’impost sobre l’increment de valor de terrenys de naturalesa urbana en 
les transmissions per causa de mort a favor dels seus descendents i adoptats, dels seus cònjuges i dels seus 
ascendents, que passa del 40% de bonificació al 50%.
j/ Es crea el bloc industrial a l’ordenança fiscal reguladora de la taxa de subministrament d’aigua potable i 
s’aproven els preus per a la prestació del servei pel 2013.
k/ S’incrementa la quota sobre la taxa per concessió de pròrrogues de llicències urbanístiques, que passen de 
40 € a 60 €, i es crea un epígraf per a taxa de tramitació de llicència d’obres majors. 
En el moment de justificació del sentit del vot el regidor Albert Serrats Sau, en nom de la CUP-PA, manifesta 
que és evident la insuficiència de recursos municipals si es posa en una balança el volum de serveis que van 
a càrrec de l’Ajuntament i els recursos econòmics que rep per poder-los donar, així com també que és prou 
clar que el context econòmic que estem vivint no fa res més que agreujar la manca d’un finançament local 
just, motiu pel qual en un anterior Ple ja van presentar una moció per tal de denunciar tant l’espoli fiscal com 
la necessitat de millora del finançament local. Però el problema rau que aquest mal moment econòmic també 
el pateixen moltes famílies de Bordils a les quals s’augmentarà la pressió fiscal en un moment delicat o crític 
per alguns, per la qual cosa, tot i que entenem la necessitat de l’Ajuntament de  mantenir els ingressos, el vot 
de la CUP-PA serà l’abstenció.
Per la seva part, la regidora Manela Blázquez, en nom del GIB-PM, exposa que sobre les ordenances fiscals 
creu que l’equip de govern ha fet un esforç que, malgrat que no està d’acord amb el conjunt de la proposta,  hi 
veu més enginy que en les de l’any passat, però que el seus vots seran d’abstenció perquè alguns increments 
com la taxa de Cementiri, taxes per llicències d’obres majors o la taxa per expedició de documents no li 
semblen apropiades, mentre que la resta de conceptes en general li semblen correctes.
Finalment la proposta és aprovada amb els vots de CiU i les abstencions dels grups del GIB i la CUP.

6) A proposta de l’alcalde i després de les intervencions de la regidora d’ensenyament Assun Balló i la regidora 
Manela Blázquez del GIB que aplaudeix la iniciativa, per unanimitat s’aprova el document de col•laboració 
d’activitats formatives amb dos alumnes de l’Institut d’Ensenyament Secundari de Celrà, dins el marc del 
Conveni de col•laboració entre el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de Bordils, Projecte Empresa 
d’Atenció Educativa a la Diversitat de l’Alumnat.

7) El regidor de la CUP-PA, Albert Serrats Sau, exposa que per coherència amb el compromís contret en 
campanya electoral, en el sentit que els càrrecs de regidors o regidores serien rotatius, presenta la seva renúncia 
al càrrec, i facilita així la incorporació d’un nou regidor. L’Alcalde li agraeix la dedicació al càrrec durant tot 
aquest temps i li avança que el nou regidor serà benvingut.
Manela Blázquez li agraeix el temps compartit com a companys regidors, la feina realitzada, malgrat no 
estar-hi sempre d’acord, i manifesta que no li sembla bé que un regidor sigui rellevat quan tot just comença a 
comprendre el funcionament de l’Ajuntament i els problemes que hi ha.
La renuncia del regidor obté vuit vots favorables i l’abstenció d’ell mateix..

8) No hi ha acords d’urgència.

9) Inicia el torn de paraules el regidor de la CUP Jordi Gou, que s’interessa pels comptes del casal d’estiu i 
pregunta si s’han contractat els grups musicals per a la Festa Major de l’any vinent. La regidora Montse Pou 
li contesta i li anuncia que per a la Festa Major de l’any vinent s’ha renunciat a l’orquestra Selvatana pel seu 
elevat cost, i que d’altres canvis que pugui haver-hi es plantejaran de comú acord amb el Jovent. Jordi Gou 
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pregunta si es posarà nom al carrer de la zona escolar que va del carrer Torrentó al carrer Almeda, i l’Alcalde 
li respon que s’ha parlat amb l’Escola per tal que els alumnes facin una proposta. També exposa que ells 
han parlat amb l’Escola per mirar de pintar un mural als blocs de formigó de l’accés a l’estació de Renfe. 
El regidor acaba la seva intervenció manifestant que, segons li comenten alguns pares, el casal d’estiu ha 
funcionat correctament però pensen que el preu és alt. La regidora Assun Balló explica que ja s’ha fet un esforç 
intentant reduir el preu i que es procurarà augmentar la subvenció que es dóna als inscrits que són de Bordils, 
però procurant que no hi hagi dèficit.
Intervé la regidora del GIB Manela Blázquez i diu que l’equip de govern ha posat de manifest el dèficit del 
casal d’estiu de l’anterior legislatura, que dóna com a cert, i justifica que aquest dèficit era degut que tenien un 
projecte fet per monitors i la regidora Irene Panella, que l’Ajuntament els donava suport en tot el que faltava 
per cobrir el seu cost. Tanmateix  considera que els números del casal d’estiu presentats per l’empresa Tic-Tac 
no són reals perquè hi falten les diverses assegurances reglamentàries i l’ IRPF, cosa que li desmenteixen les 
regidores Montse Pou i Assun Balló, perquè elles personalment han tingut tots els esmentats documents a les 
mans.
Referent a la Festa Major, la regidora Manela Blázquez felicita l’equip de govern per la reducció del dèficit 
i veu bé que no es contracti l’orquestra Selvatana, cosa que ells ja havien intentat però que no van poder 
convèncer al Jovent de fer el canvi. Per altra part fa notar el desfasament entre la quantitat consignada com a 
dietes de bar i els ingressos per venda de menjar i beure. Montse Pou li aclareix que els números de despesa 
que es van donar a conèixer engloben, a més del menjar i beure, altres materials que no són vendibles, com 
plats, gots, coberts, que juntament amb llaunes de beguda sobrants serveixen per a d’altres activitats. 
Pren la paraula el regidor Albert Martí, del GIB-PM, per recitar tot un llistat de retrets i crítiques contra 
l’equip de govern per tot el que fa referència al, segons ell, mal tractament dels arbres dels espais públics, 
especialment la falta de rec en els de la urbanització Suardell i que s’hagin tret amb tanta celeritat els arbres 
morts. Diu a l’equip de govern que quan es plantin arbres nous en un matí de natura o quan sigui i estiguin 
cofois de fer-ho, recordin que allà hi havia arbres vius. El regidor Jordi Barrera li respon que potser s’haurien 
d’haver plantat uns tipus d’arbres més resistents, i Albert Martí replica que aquest any s’han mort per falta 
de rec freixes que tenien 10 anys, i diu que potser el problema és la manca de coneixements en la matèria del 
regidor responsable de la jardineria. Intervé l’alcalde repetint el que ja ha dit sempre, que no es pot regar amb 
aigua potable plantes que tenen quatre anys i, quant a la manca de coneixements dels regidors o de l’alcalde, 
per a això ja hi ha tècnics experts en cada matèria per tal d’assessorar i informar del que convingui.
Segueix intervenint Albert Martí per criticar la, segons ell, nova política de neteja de marges i camins, que 
creu que no ha funcionat bé i considera que anava molt més bé com es feia abans, amb dues passades de 
desbrossadora, i no com s’ha fet ara, d’una passada seguida d’una operació d’herbicida i després haver de 
fer una segona desbrossada, que tampoc es va fer bé perquè es van deixar les parts altes dels marges alts. 
El regidor esmenta també la que ell creu una incoherència  demanar a la Comunitat de Regants que no tiri 
herbicida als recs mentre l’Ajuntament en tira als marges dels camins. Finalitza dient que cal vigilar les proves 
que es fan amb diner públic.

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA de 30 d’octubre de 2012
1) Sorteig per a l’elecció dels membres de la mesa electoral única de Bordils, per a les eleccions al Parlament 
de Catalunya del dia 25 de novembre de 2012, amb el següent resultat:
President: Sr. Antonio Álvarez Díaz
Vocal 1r: Sr. Juan Carlos Toro Philips
Vocal 2n: Sr. Joan Planas Olivé
1r suplent de president: Sr. Narcís Buisac Mas 
2n suplent de president/a: Sra. Esther Terradas Vila
1r suplent de 1r vocal: Sra. Jenny Serrano Castillo
2n suplent de 1r vocal: Sra. Maria Rosa Faura Boada
1r suplent de 2n vocal: Sr. Pere Serrat Torrent
2n suplent de 2n vocal: Sr. Oriol Sahún Servosa
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SESSIÓ ORDINÀRIA de 8 de novembre de 2012
1) Per unanimitat s’aproven les actes de les sessions anteriors després d’introduir-hi les observacions formulades 
per Albert Martí, Jordi Gou i Manela Blázquez.

2) Presa de possessió del càrrec de regidor per part del candidat de la CUP-PA  Sr. Joan Antoni Simón 
Fernández, una vegada complimentades les formalitats legals.

3) Es dóna compte de la correspondència, instàncies i disposicions publicades en els butlletins oficials, a més 
de donar a conèixer les resolucions dictades per l’alcaldia. En particular es dóna compte dels següents:
a/ De la Direcció General de Joventut, notificant una subvenció per import de 2.058,00 € destinada al projecte 
Zona Jove Llera del Ter.
b/ De l’Area d’Acció Social de la Diputació de Girona, notificant l’adjudicació a Bordils del Servei Local 
d’Orientació Familiar.
c/ De l’organisme Dipsalut, notificant la detecció de legionel•la a les instal•lacions d’aigua sanitària del Pavelló 
Torrentó, amb el requeriment de procedir a la desinfecció urgent.
d/ De l’organisme Dipsalut, notificant la detecció de legionel•la a les instal•lacions d’aigua sanitària del 
Pavelló Blanc i Verd, amb el requeriment de procedir a la desinfecció urgent.
e/ De Francisco Molina Mejias, presentant una reclamació contra l’aprovació inicial de modificació de les 
ordenances fiscals per a 2013.
f/ De Victòria Sastre Rodríguez, presentant una reclamació contra l’aprovació inicial de modificació de les 
ordenances fiscals per a 2013.
g/ De la Direcció General de Protecció Civil de Girona, notificant l’homologació del Manual d’Actuació per 
a Inundacions de l’Ajuntament de Bordils.

4) A proposta de Montse Pou, regidora de Joventut, s’aprova per unanimitat prorrogar fins al 31  de desembre 
del 2013 la vigència del Conveni de col•laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i l’Ajuntament de 
Bordils per al projecte de tècnics compartits, inclòs en el Programa Comarcal de Joventut del Gironès.

5) Fixació del complement que percebrà el personal funcionari i el personal laboral de l’Ajuntament de Bordils 
en situacions d’incapacitat laboral, en compliment del que disposa el Real Decret-Llei 20/2012 del Govern 
Central de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, que en el seu 
article 9 apartat 2n preveu que cada administració podrà complementar les prestacions que percebi el personal 
funcionari i el personal laboral en situacions d’incapacitat laboral per tal que, sumant a la prestació de la 
Seguretat Social el complement de l’ajuntament, en els tres primers dies de baixa el treballador percebi el 50% 
del salari habitual, del dia quart al vint-i-unè ambdós inclosos percebria el 75%, i a partir del dia vint-i-unè el 
total a percebre podria arribar al 100% de la retribució.  
En la proposta de l’alcalde, el punt discutit i no acceptat era que en aquest tercer període de baixa, a partir del 
vint-i-unè dia, el treballador/a cobrés el 90% de la retribució habitual, i ho argumentava que si no es pot anar 
a treballar s’estalvien  unes despeses de desplaçaments i altres que el treballador/a no tindrà. Jordi Gou, en 
nom de la CUP-PA, rebutja la proposta pel que fa referència a aquest tercer període de baixa, ja que creu que 
el treballador ha de gaudir del 100% de la retribució habitual, perquè l’actual situació econòmica ja ha castigat 
prou els treballadors. En el seu torn, Manela Blázquez, en nom del GIB-PM, diu que tampoc està conforme 
amb la proposta de l’equip de govern, tot i que veu imprescindible arribar a un acord per no perjudicar els 
treballadors que, en cas que no s’aprovés aquest punt, quedaria sense efecte l’establiment de la fixació del 
complement de retribució a aportar per l’ajuntament en cas de baixa laboral, de manera que el treballador 
cobraria només la part de la Seguretat Social. Finalment, amb els vots a favor de CiU i l’abstenció tant de 
la CUP-PA com del GIB-PM, s’aprova la proposta i es fixa per al tercer període de baixa (a partir del vint-i-
unè dia) un complement de prestació que, afegit al bàsic de la Seguretat Social, sumi el 95% de la retribució 
habitual del treballador/a. 

6) No hi ha acords d’urgència.

7) En el torn de paraules intervé el regidor Albert Martí del GIB-PM per explicar que el Consell Comarcal va 

organitzar el diumenge 28 d’octubre una passejada per Bordils seguint la ruta dels arbres monumentals, en la 
qual va prendre part, i critica que l’Ajuntament de Bordils ho sabia però no en va fer publicitat. La regidora 
Montse Pou li respon que, tant al full informatiu que es va repartir casa per casa anunciant les activitats del 
mes com a la web municipal, aquesta activitat hi era anunciada, i que els fullets publicitaris del Consell van 
arribar el dia abans, quan ja no hi havia temps de repartir-los. Malgrat aquestes explicacions, Albert Martí 
insisteix a dir que no se’n va fer prou difusió, mentre que la regidora Assun Balló opina que haver passat el 
fulletó casa per casa és suficient difusió. Segueix Albert Martí amb aquest mateix tema de la passejada per 
explicar que va ser un dia molt maco i el tastet que es va fer a Can Xapa va estar bé i van gaudir d’un bon guia, 
però que la part negativa va ser que al passar pel Suardell la gent li deia que estava mal cuidat, amb l’herba 
crescuda, hi havia un desmai caigut per culpa d’una rasa, un saule mort i arbres pelats per la retroexcavadora 
que hi va anar a fer la rasa.
Continua el regidor Albert Martí insistint en el tema del qual ja es va parlar fa tres mesos, quan l’alcalde va dir 
que els arbres de tres anys no s’havien de regar i en canvi ara diu que són els de quatre anys els que no s’han 
de regar, per tant, ja s’ha guanyat un any, però diu que ell seguirà insistint què els arbres es reguin encara que 
tinguin 10 anys. L’alcalde intenta deixar-li clar que el que ha dit sempre és que no vol regar arbres grans si 
s’ha de fer amb aigua potable.
Segueix el regidor Albert Martí per retreure a l’equip de govern que s’ha reparat el baixant de darrere el Casal 
al torrent, que ha quedat fantàstic, perquè ara hi podria baixar un tràiler, però que porta a un pedregar, i fa notar 
que l’alcalde està entossudit a no voler arranjar els torrents que són de l’ACA. L’alcalde li aclareix que el que 
va dir sobre això era que, en ser els torrents competència de l’ACA, dret a llei caldria demanar-los permís 
abans de fer-hi arranjaments. També comenta Albert Martí que s’ha arranjat un tram de torrent que va dels 
Arbres Blancs fins al pujant del Molí, i que no veu que els actes vagin d’acord amb els pensaments. Critica que 
els arranjaments es facin amb subbase que val diners i amb l’aigua se’n va, quan segons ell es podria fer amb 
grava del mateix torrent. El regidor Jordi Barrera i l’alcalde donen per bones les feines que s’han fet al torrent, 
que han representat un cost mínim, i diuen que respecten l’opinió de L’Albert Martí però que en qualsevol cas 
és la seva opinió. 
Pren la paraula la regidora Manela Blázquez, del GIB-PM, demanant si es poden consultar els números del 
casal d’estiu. La regidora Assun Balló li respon que la totalitat de la documentació referida al casal d’estiu és 
a les oficines de l’Ajuntament a disposició de tothom qui la vulgui consultar. Pel que fa als números del bar de 
la Festa Major reitera Manela Blázquez que no hi ha gaire relació entre les despeses en begudes i la recaptació 
a la barra, que no ho diu com a crítica sinó com a constatació de la desproporció observada en els darrera anys.
Manela Blázquez es dirigeix al grup de la CUP-PA  per preguntar-los on es reuneixen, tenint en compte  que 
tot ho decideixen en assemblea. Jordi Gou respon que les reunions quinzenals, les fan al local públic de La 
Pioixa, amb el consentiment d’aquest col•lectiu, i que l’equip de govern municipal ho sap. Afegeix Jordi Gou  
que aquest local també el fa servir l’equip de futbol per fer-hi sopars. Manela Blázquez es dirigeix a l’equip de 
govern demanant si al GIB-PM se’ls deixarà un local, i la regidora Montse Pou li contesta que pot demanar-ho.
Segueix Manela Blázquez per preguntar qui ha fet el mural de la paret del darrere l’escenari de la Pista Vella. 
La regidora Montse Pou respon que La Pioixa ho va demanar i es va autoritzar, i que s’ha reservat l’altra meitat 
de paret perquè el Jovent hi pugui fer el seu. 
També pregunta Manela Blázquez si es parlarà de la Llar d’Infants. L’alcalde diu que no és iniciativa de l’equip 
de govern parlar d’aquest tema, sinó que la senyora titular de la Llar d’Infants del poble, que és privada, en una 
reunió entre ella, la regidora d’Ensenyament i l’alcalde, va plantejar-los la possibilitat d’obtenir algun tipus 
d’ajut municipal més important que el que rep actualment,  per tal de compensar-li la davallada d’inscripció i 
de facturació. L’única sortida que l’equip de govern veia viable era establir algun sistema d’ajuts a les famílies 
dels  infants de Bordils que hi volguessin anar, per si així augmentava el nombre de matrícules, però no es va 
concretar res. Després d’un intercanvi d’opinions entre els grups municipals, va quedar clar que la majoria 
del consistori creu que no s’ha de posar més diner públic per a una activitat considerada privada. Continua 
la mateixa regidora preguntant per l’horari i la regulació de les enceses de l’enllumenat públic, a la qual cosa 
l’alcalde contesta que hi ha vuit sectors d’enllumenat i que cadascun disposa de la seva pròpia regulació 
d’encesa, que va en funció de la claror o foscor natural i que n’hi ha que són més fàcils que d’altres de regular. 
Pel que fa a la pregunta de quan es reposarà la font de la Plaça del Poble l’alcalde li respon que es posarà aviat 
i en un lloc que sigui fàcil connectar-hi el desguàs. S’interessa també Manela Blázquez pel destí de les fonts 
del Pavelló del Torrentó i l’alcalde li diu que no pensa pas eliminar-les sinó que es queden desactivades per 
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Resum dels decrets d’alcaldia

 Per a major detall poden consultar els decrets a les oficines municipals
signats per l’alcalde entre el 20 de juny de 2012 i el 26 de novembre de 2012

Núm. 125 de 20 de juny 2012 – Requeriment a Antonio Bosque Vázquez per tal de que restauri a 
les condicions de seguretat i salubritat la finca de carrer Gavarres núm. 8.

Núm. 126 de 20 de juny 2012 – Liquidació de quotes a Metro Habitat S.L. corresponents a les 
taxes per tramitació i publicacions del projecte d’urbanització “Les Coromines 2” al SAU 2 de 
Bordils.

Núm. 127 de 22 de juny 2012 – Concessió de llicència municipal a Rosa Pou Oliveras per a 
treballs de pintura exterior de barraca agrícola a la finca “Camp de Riart” de Carretera Palamós s/n.

Núm. 128 de 26 juny 2012 – Requeriment a Draga González Flores per tal que restauri a les 
condicions de seguretat i salubritat la finca de carrer Joan Maragall núm. 8.

Núm. 129 de 26 de juny 2012 – Concessió d’autorització d’us temporal del Casal a Enrique 
Cancio Fernández per a classes de Biorespiració.

Núm. 130 de 29 de juny 2012 – Contractació a Construccions Massot S.L. per a obres a les 
escoles de Bordils per un import total de 4.389,60 € IVA inclòs.

Núm. 131 de 3 de juliol 2012 – Concessió de llicència municipal a Girona Fruits S.C.C.L. per a 
obres d’establiment de línia elèctrica de M.T. a finca de Carretera Palamós núm.7 disseminat.

Núm. 132 de 3 de juliol 2012 – Concessió de llicència municipal a Endesa Distribución Eléctrica 
S.L. per a obres  d’obertura de rasa i instal•lacions a carrer Canyes núm. 19.

Núm. 133 de 9 de juliol 2012 – Aprovació de factures i despeses per un import total de 23.095,36 €.

Núm. 134 de 13 de juliol 2012 – Concessió de llicència municipal a Jordi Arnall Noguera per a 
obres d’enderrocament de porxos a finca de Camí del Pla núm. 10.

Núm. 135 de 13 de juliol 2012 – Concessió de llicència municipal a Josep Prat Naspleda per a 
pintura de façana casa de carrer Migdia núm. 8.

Núm. 136 de 20 de juliol 2012 – Concessió de llicència municipal a Girona Fruits S.C.C.L. per a 
obres d’eliminació d’una línia elèctrica de M.T. i substitució per un nou traçat paral•lel a carretera 
C-66.

Núm. 137 de 20 de juliol 2012 – Concessió de llicència municipal a Carmina Santín Martínez per 
a obres de construcció de tanca lateral a finca de carrer Migdia núm. 13.

Núm. 138 de 20 de juliol 2012 – Concessió de llicència municipal a Mª Teresa Cruañas Plaja per 

estalviar energia.
La regidora del GIB-PM finalitza la seva intervenció volent aclarir que quan en una sessió passada el regidor 
Albert Martí va dir que el regidor que es fa responsable d’una àrea havia de tenir unes condicions i uns mínims 
coneixements, no volia pas dir coneixements referents a estudis sinó que es referia a les aptituds, la dedicació, 
la constància, estar-hi a sobre, i posa com a exemple L’Albert Martí en les gestions d’atermenament amb el 
poble veí.
La regidora Montse Pou informa de la instal•lació d’un desfibril•lador i de la xerrada que es farà per a explicar 
com funciona. Manela Blázquez diu que n’hi havia dos de concedits, però Montse Pou diu que en l’escrit 
d’atorgament només se’n parla d’un. Afegeix Irene Panella que si n’arribés un segon seria interessant instal•lar-
lo al Pavelló Blanc i Verd.
L’alcalde informa de la preparació d’un proper butlletí municipal i que els grups que hi vulguin inserir un 
escrit l’haurien de lliurar en un termini de dues setmanes. 
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a obres menors a interior casa de Carretera Palamós núm. 53.

Núm. 139 de 20 de juliol 2012 – Sol•licitud a la Direcció General de Joventut de la Generalitat d’una 
subvenció de 2.350,00 € per a desenvolupar projectes d’activitats dins el Pla Local de Joventut.

Núm. 140 de 20 de juliol 2012 – Concessió de llicència municipal a Carles Batlle Amat per a obres 
menors a façana de la masia de Barri de Rissec núm. 2.

Núm. 141 de 20 de juliol 2012 – Concessió de llicència municipal a Jordi Pou Rodríguez per a obres 
menors a interior d’habitatge de carrer Sèquia núm. 5, 2ón 2ª.

Núm. 142 de 23 de juliol 2012 – Denegació de llicència municipal a Serveis Perifèrics de Correus 
a Girona per a retirada de pilona metàl•lica i possibilitat d’estacionament de camions per a càrrega i 
descàrrega a Carretera Palamós núm. 60.

Núm. 143 de 23 de juliol 2012 – Concessió de llicència municipal a Girona Fruits S.C.C.L. per 
a obres de moviment de terres, anivellament i preparació de terrenys situats al Nord de la central 
hortofructícola de Carretera Palamós núm. 7 disseminat.

Núm. 144 de 23 de juliol 2012 – Aprovació i liquidació d’impostos sobre l’increment de valor dels 
terrenys de naturalesa urbana, segons expedients des del  núm. 1 al núm. 6 de 2012.

Núm. 145 de 24 de juliol 2012 – Considerar definitivament aprovats els padrons i llistes cobradores 
dels impostos i taxes per a l’exercici 2012, que han complert el tràmit d’exposició al públic sense que 
hi hagi hagut cap al•legació o reclamació.

Núm. 146 de 25 de juliol 2012 – Nou requeriment, via Edicte en el BOP, a Antonio Bosque Vázquez 
per tal que faci amb urgència la neteja de la finca de carrer Gavarres núm. 8, amb l’advertiment que en 
cas contrari l’ajuntament procedirà a l’execució subsidiària liquidant-li a càrrec seu totes les despeses 
derivades de l’actuació.

Núm. 147 de 25 de juliol 2012 – Nou requeriment, via Edicte en el BOP, a Paulo Bosque Vázquez  
per tal que faci amb urgència la neteja de la finca de carrer Ter núm. 9, amb l’advertiment que en cas 
contrari l’ajuntament procedirà a l’execució subsidiària liquidant-li a càrrec seu totes les despeses 
derivades de l’actuació.

Núm. 148 de 27 de juliol 2012 – Concessió de llicència municipal a Mas Carreras Bordils S.L. per a 
obres de reforma a la masia de Barri del Molí núm. 10-12.

Núm. 149 de 30 de juliol 2012 – Nou requeriment, via Edicte en el BOP, a Draga González Flora 
per tal que faci amb urgència la neteja de la finca de carrer Joan Maragall núm. 8, amb l’advertiment 
que en cas contrari l’ajuntament procedirà a l’execució subsidiària liquidant-li a càrrec seu totes les 
despeses derivades de l’actuació.

Núm. 150 de 30 de juliol 2012 – Concessió de pròrroga de llicència municipal  a Inmoeulan S.L. per 
a la construcció de dos habitatges a carrer Martí Bruguera núm. 47 i núm. 49.

Núm. 151 de 31 de juliol 2012 – Concessió de pròrroga de llicència municipal a Miquel Fradera 
Arroyo per a construcció d’habitatge a carrer Montserrat núm. 77.
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Núm. 152 de 31 de juliol 2012 – Concessió de llicència municipal a Josep Mª Domènech Roca per a 
obres menors a exterior de casa de Plaça de l’Esglèsia núm. 8.

Núm. 153 de 7 d’agost 2012 – Contractació a Construccions Massot S.L. per a obres a un tram de 
vorera de carrer Almeda, per un import total de 9.271,18 € IVA inclòs.

Núm. 154 de 8 d’agost 2012 – Concessió de pròrroga de llicència municipal a Josep Xifra Vila i 
Norma Pla-Giribert per a construcció d’habitatge a carrer Montserrat núm. 51.

Núm. 155 de 14 d’agost de 2012 -  Aprovació de factures i despeses per un import total de 80.581,44 €.

Núm. 156 de 27 d’agost de 2012 – Concessió de llicència municipal a Jordi Bosch Àvila i Núria 
Castro Abella per a obres de reforma a l’habitatge de carrer Ample núm. 18.

Núm. 157 de 27 d’agost de 2012 – Considerar definitivament aprovat l’acord provisional adoptat 
en sessió plenària de 5 de juliol, referent a ordenança fiscal núm. 14 reguladora de la taxa pel 
subministrament d’aigua, ja que no s’han presentat al•legacions ni reclamacions en el període 
d’exposició al públic.

Núm. 158 de 29 d’agost de 2012 – Concessió de llicència municipal a Enrique Cancio Fernández per 
a utilització temporal del Casal per fer-hi classes de Biorespiració.

Núm. 159 de 30 d’agost de 2012 -  Declarar la caducitat de l’expedient urbanístic promogut per 
Carlos Olivé Sauret en nom d’Ana Mª Sauret Peres  per a la restauració i condicionament de la masia 
Mas Moner de Camí del Pla núm. 14.

Núm. 160 de 31 d’agost 2012 – Concessió de llicència municipal a Ivan Soitu per a treballs de 
pintura de façana de casa de Plaça de l’Esglèsia núm. 8.

Núm. 161 de 31 d’agost 2012 – Concessió de llicència municipal a Josep Teixidor Sala  per a obres 
menors de substitució d’obertures a casa de carrer Montserrat núm. 35.

Núm. 162 de 31 d’agost 2012 – Concessió de llicència municipal a Gas Natural Distribució SDG per 
a obertura de rasa a carrer de les Hortes núm. 4.

Núm. 163 de 4 de setembre 2012 – Sol•licitud d’una subvenció de 625 € a l’Organisme Autònom de 
Salut Pública Dipsalut per a ajut a la lluita i control de plagues urbanes.

Núm. 164 de 4 de setembre 2012 – Concessió de llicència municipal a Santiago Thomas i Ferrer per 
a obres de reforma i ampliació de l’habitatge de carrer Ample núm. 21.

Núm. 165 de 7 de setembre 2012 – Ordre d’execució subsidiària de treballs de neteja  a la finca de 
carrer Joan Maragall núm. 8, amb despeses a càrrec de la propietària Draga González Flores.

Núm. 166 de 7 de setembre 2012 – Ordre d’execució subsidiària de treballs de neteja a la finca de 
carrer Gavarres núm. 8, amb despeses a càrrec del propietari Antonio Bosque Vázquez.

Núm. 167 de 7 de setembre 2012 – Ordre d’execució subsidiària de treballs de neteja a la finca de 
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carrer Ter núm. 9, amb despeses a càrrec del propietari Paulo Bosque Vázquez.

Núm. 168 de 10 de setembre 2012 – Delegació de les funcions d’alcaldia a la regidora Montserrat 
Pou Costa per al període comprès entre el 17 i el 22 de setembre ambdós inclosos. 

Núm. 169 de 12 de setembre 2012 – Donar per complimentat el tràmit de legalització presentat per 
Manuel Andrade Matas per a l’activitat de bar restaurant  “El Racó del Cargol” a Carretera Palamós 
núm. 5 disseminat.

Núm. 170 de 13 de setembre 2012 – Sol•licitud a Diputació de Girona, Area d’Acció Social, per a la 
realització a Bordils del servei d’Escola de Pares i Mares per al curs 2012-2013.

Núm. 171 de 14 de setembre 2012 -  Concessió de llicència municipal a Jordi Ferrés Bosch per a 
utilització temporal del local “Local Jove” per a classes d’informàtica.

Núm. 172 de 17 de setembre 2012 – Concessió de llicència municipal a Francisco Coma Pont  per a 
construcció de tanca perimetral al solar de carrer Mossèn Plantés núm. 51.

Núm. 173 de 18 de setembre 2012 – Concessió de llicència municipal a Ramón Roca Castanyer per 
a obres menors a façana de casa de carrer Sèquia núm. 11.

Núm. 174 de 18 de setembre 2012 – Concessió de llicència municipal a Lluís Batlle Arpa per a obres 
menors a interior habitatge de Carretera Palamós núm. 68.

Núm. 175 de 20 de setembre 2012 – Aprovació factures i despeses per import total de 64.974,52 €.

Núm. 176 de 24 de setembre 2012 – Concessió de llicència municipal a Lluís Capdeferro Estudis per 
a obres de restauració exterior i obres menors a interior de casa de carrer de La Creu núm. 22.

Núm. 177 de 24  de setembre 2012 – Concessió de llicència municipal a Pere Costa Masó per a obres 
menors a coberta de casa de carrer Almeda núm. 12.

Núm. 178 de 24 de setembre 2012 – Concessió de llicència municipal a Concepció Mateu Morató 
per a obres menors a exterior de casa de carrer Almeda núm. 26.

Núm. 179 de 26 de setembre 2012 – Concessió de llicència municipal a Narcís Ribas Planas per a 
obres menors a casa de carrer de les Hortes núm. 19.

Núm. 180 de 26 de setembre 2012 – Concessió de llicència municipal a Anna Jou Solés per a obres 
menors de sanejament a casa del Barri del Molí núm. 8.

Núm. 181 de 4 d’octubre 2012 – Requeriment a Forwec Habitat S.L. per tal que procedeixi a la 
neteja dels exteriors de les seves dues finques del carrer Padró núm. 36 i núm. 38.

Núm. 182 de 4 d’octubre 2012 – Acceptació de la renúncia a la llicència urbanística 54/2012 
concedida segons Decret núm. 148 de 27 de juliol a Mas Carreras Bordils S.L. per a obres majors a 
masia del Barri del Molí núm. 10-12, i declaració de caducitat de la mateixa.

Núm. 183 de 5 d’octubre 2012 – Concessió de llicència municipal a Joan Arimany Grabalosa per a 
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obertura de rasa sobre vorera a carrer Canyes núm. 17.

Núm. 184 de 5 d’octubre 2012 – Concessió de llicència municipal a Ramón Roca Castanyer per a 
obres menors per col•locació de portal a casa del carrer Sèquia núm. 11.

Núm. 185 de 5 d’octubre 2012 – Concessió de llicència municipal a Mas Carreras Bordils S.L. per a 
obres majors de reforma i restauració de la masia de Barri del Molí núm. 10-12.

Núm. 186 de 5 d’octubre 2012 – Concessió de llicència municipal a Narcís Pruenca Vega per a obres 
menors a casa del carrer de les Hortes núm. 8.

Núm. 187 de 5 d’octubre 2012 – Concessió de llicència municipal a Antoni Blázquez Boya per a 
obres menors a exterior habitatge de Carretera Palamós núm. 6B disseminat.

Núm. 188 de 9 d’octubre 2012 – Aprovació de liquidacions d’impost sobre l’increment de valor de 
terrenys de naturalesa urbana, segons expedients del núm. 7 al núm. 17 de 2012.

Núm. 189 de 15 d’octubre 2012 – Aprovació definitiva de l’expedient de modificació de crèdits núm. 
4 al pressupost general de 2012.

Núm. 190 de 15 d’octubre 2012 – Acceptació a Venanci Julià Vidal de la renúncia a la llicència 
urbanística amb núm. 60/2010 per a obres a casa de carrer Sèquia núm. 13.

Núm. 191 de 15 de setembre 2012 – Concessió de llicència municipal a Antonio López Ruano per a 
obres d’obertura de rasa a la cruïlla de carrer Almeda amb carrer Sèquia.

Núm. 192 de 19 d’octubre 2012 – Concessió de llicència municipal a Joan Arimany Grabalosa per a 
obres d’obertura de rasa sobre vorera a carrer Canyes núm. 19.

Núm. 193 de 19 d’octubre 2012 – Concessió de llicència municipal a Joan Dávila Casitas per a obres 
d’edificació i ampliació a la casa de carrer Montserrat núm. 41.

Núm. 194 de 19 d’octubre 2012 – Aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 5/2012 
al pressupost vigent, en la modalitat de generació de crèdit, en motiu del projecte “Comenius Regio” 
dins el marc de “Programas Educativos Europeos”.

Núm. 195 de 24 d’octubre 2012 – Aprovació de factures i despeses per import total de 32.951,40 €.

Núm. 196 de 25 d’octubre 2012 – Concessió de llicència municipal a Enrique Cancio Fernández per 
a utilització temporal del Casal per a classes de Biorespiració.

Núm. 197 de 26 d’octubre 2012 – Concessió de llicència municipal a Alfons Arcas Brugués per a 
utilització temporal del Casal per a classes de Pilates.

Núm. 198 de 26 d’octubre 2012 – Donar per complimentat el tràmit de comunicació presentat per 
Josep Follia Mallorquí per a activitat de bar musical “Silver” a Ctra. de Palamós núm. 60-62.

Núm. 199 de 30 d’octubre 2012 – Concessió de llicència municipal a Carme Tarrés i Font per a la 
utilització temporal del Casal per a classes de Ioga.
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Núm. 200 de 30 d’octubre 2012 – Concessió de llicència municipal a Gemma Ros i Guarch per a la 
utilització temporal del Casal per a classes de Gimnàstica terapèutica.

Núm. 201 de 31 d’octubre 2012 – Concessió de llicència municipal a l’Associació CRAV per a 
utilització temporal del Casal per a Curs d’Educació Viva.

Núm. 202 de 12 de novembre 2012 – Concessió de llicència municipal a Antònia Sau Vila per a 
obres menors a exteriors de casa de carrer Ample núm. 13.

Núm. 203 de 12 de novembre 2012 – Concessió de llicència municipal a Pere Batet Prats per a obres 
de construcció d’una paret de tanca a casa de Carretera Palamós núm. 22.

Núm. 204 de 12 de novembre 2012 – Concessió de llicència municipal a Jordi Martí Dalmau per a 
obres menors a coberta de la casa de la Plaça del Poble núm. 7.

Núm. 205 de 12 de novembre 2012 – Concessió de llicència municipal a Josep Puig Mir per a obres 
menors de pavimentació exterior a casa de carrer Montserrat núm. 55.

Núm. 206 de 12 de novembre 2012 – Concessió de llicència municipal a Dolors Cassú Sastre per a 
obres menors a cuina de la casa de carrer de La Creu núm. 30.

Núm. 207 de 16 de novembre 2012 – Inici d’expedient de declaració d’un crèdit no disponible 
per immobilització d’una part de la partida pressupostària de retribucions del personal al servei de 
l’ajuntament de Bordils, per la no percepció de la paga extraordinària de desembre, en compliment 
del RD Llei 20/2012  d’Estabilitat Pressupostària i la Llei 2/2012 de Pressupost General de l’Estat.

Núm. 208 de 21 de novembre 2012 – Concessió de pròrroga de llicència municipal a Francesc Arbat 
Guillem i Marta Paretas Ferrer per a construcció d’habitatge a Passeig Aimeric núm. 19.

Núm. 209 de 26 de novembre 2012 – Aprovació factures i despeses per import total de 23.458,66 €.

Núm. 210 de 26 de novembre 2012 – Concessió de llicència municipal a Salvador Carreras Raset per 
a obres menors de reparació del teulat a la casa del carrer de la Creu núm. 34.

Núm. 211 de 26 de novembre 2012 – Concessió de llicència municipal a Dolors Cassú Sastre per a 
construcció de tanca perimetral a la finca del carrer de la Creu núm. 30.

Núm. 212 de 30 de novembre 2012 – Ordre de pagament de nòmines i quotes de Seguretat Social de 
tot el personal municipal i indemnitzacions a regidors/res.

Núm. 213 de 30 de novembre 2012 – Concessió de llicència municipal a Santiago Thomàs Ferrer per 
a implantació de gual d’entrada de vehicles a la casa del carrer Ample núm. 19-21.

Núm. 214 de 3 de desembre 2012 – Concessió de llicència municipal a Jordi Martí Dalmau per a 
obres menors a l’interior de la casa de la Plaça del Poble  núm. 7.

Núm. 215 de 5 de desembre 2012 – Concessió de llicència municipal a Girona Fruits SCCL per a 
obres de construcció d’una nau de conservació de fruites a Carretera Palamós – disseminat núm. 7.
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Ara més que mai, 
és l’hora del poble
Ara que ja sabem el resultat de les eleccions del 
25-N, és d’allò més necessari fer una anàlisi de la 
situació política i social del Principat de Catalunya. 
Els resultats de les eleccions (interessos partidistes a 
banda) deixen un balanç indiscutible favorable a les 
opcions que defensen el dret a l’autodeterminació: 
2.100.000 vots contra 1.300.000 vots contraris a la 
consulta (aquí hi incloem el PSC, tot i que resta per 
veure la seva postura final). Tenint en compte que 
són les eleccions del Principat en què més gent ha 
participat (un 70%), tot plegat valida encara més 
que la consulta s’ha de fer sí o sí. Però més enllà de 
valoracions electorals, cal plantejar-nos quins reptes 
tenim com a societat. Cal tenir ben clar que l’horitzó 
de tot plegat és aconseguir d’una vegada per totes ser 
un poble lliure, que prengui les seves pròpies decisions 
que més ens convinguin en matèria econòmica, social 
i cultural, sense haver de pidolar ni demanar permís a 
cap estat ni poder financer.
Com a poble, com a societat, davant el probable 
moment històric que ens pot tocar viure, tenim dos 
escenaris possibles: ser-ne espectadors o ser-ne 
actors. Correm el risc de caure en el terrible error 
d’“ara els toca als polítics, nosaltres ja hem dit allò 
que havíem de dir”. Si adoptem aquesta postura com 
a poble, estem firmant la sentència de mort d’aquest 
procés (que encara no ha començat). 
Cal que no oblidem que si hem arribat fins aquí, no 
ha estat perquè a un partit se li hagi encès de cop la 
bombeta de l’“ara sí que toca”, després d’anys i panys 
d’haver estat pactant i consolidant un Estat que ha fet 
bandera de l’espoli permanent a la nostra societat, 
del trossejament del territori i el fustigament de la 
nostra cultura i llengua. Tampoc hem arribat fins aquí 
només gràcies al treball d’un o altre partit dels que es 
proclamen independentistes. Si hem arribat fins aquí, 
ha estat gràcies als milers de persones que es van 
involucrar en la realització de les consultes sobre la 
independència. I també ha estat gràcies als centenars 
de milers de persones que es van manifestar quan el 
Tribunal Constitucional va tombar l’Estatut del 2006 
(ja de per si prou indigne per a un poble que es vol 
lliure).  I també ha estat pel més de milió i mig de 
persones que van inundar Barcelona el darrer Onze de 
Setembre. Ha estat per això (i moltes altres coses) que 

la classe política, ara sí, sembla que ha mogut fitxa.
Però perquè això no es quedi en una senzilla aparença, 
en un miratge, en una més de tantes gestualitats a 
les quals ens tenen acostumades la classe política 
d’aquest país, cal que no els deixem el procés a les 
seves mans: l’espatllaran, segur. Ara cal que totes 
aquelles persones que anhelem un futur millor per 
a nosaltres (i per als que vindran darrere nostre) 
ens arremanguem i esdevinguem actors dels procés, 
una altra volta més. I és que com deia Joan Fuster: 
“Tota política que no fem nosaltres, serà feta contra 
nosaltres”.
Ens hi juguem tant com a poble, que no podem 
permetre’ns el luxe de deixar el nostre somni en mans 
de certa classe política. És la mateixa classe política 
que es barallarà per imposar les seves pròpies tesis, 
aprofitant-se del procés. Cal donar la veu al poble, i 
que aquest decideixi. I si decideix ser lliure, llavors 
vindrà el moment de decidir sobre els aspectes que 
han de regir aquest nou poble lliure. Caldrà que un 
hipotètic procés constituent al Principat inclogui 
mecanismes per a una futura confederació de tot el 
marc nacional, de Salses a Guardamar i de Fraga a 
Maó, no ens poden fer renunciar a la territorialitat 
plena. No podem admetre que se’ns faci escollir entre 
alliberament nacional i cohesió social, això no s’agafa 
ni amb pinces! No podem permetre que hipotequin el 
nostre futur en el nostre nom. No podem tolerar que es 
barregi el procés d’alliberament del nostre poble amb 
el manteniment dels privilegis adquirits d’uns quants 
que fan i desfan al nostre país com si fos seu. No, 
aquest país és nostre, de la gent, i no és negociable. 
Nosaltres tenim la paraula. 
Ara més que mai, cal que ens impliquem des de les 
entitats, des dels sindicats, des dels clubs esportius, 
des de l’Assemblea Nacional Catalana, des dels 
ajuntaments, des del lloc de treball i, sobretot, des del 
fons de cadascú mateix. Cal fer més pedagogia que 
mai. Cal generar més debat que mai. Cal argumentar 
més que mai. Cal més implicació que mai. Cal més 
voluntarisme que mai. Cal anar-hi, anar-hi i anar-hi 
per no permetre que ens abarateixin el somni! 

Opinió dels grups municipals- CUP
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Coneix una entitat del poble

Coral de Bordils

Josep Viader, Josep Cassú, Ferran Jofre, Carles 
Sahún, Concepció Mateu i Josep Mateu han estat, tots 
ells, gran figures musicals del nostre poble que en un 
moment o un altre de la seva vida han dirigit la Coral 
de Bordils. Aquesta entitat, amb poc més de cent anys 
d’història i amb els seus alts i baixos, únicament va 
parar la seva activitat durant la guerra i l’inici de la 
postguerra.
L’inici de la Coral va ser del pare de la Sra. Concepció 
Mateu, Josep Mateu, que va començar d’organista en 
les celebracions més importants; després, de mica en 
mica, s’hi van anar afegint cantaires; homes, és clar!!! 
Perquè paral•lelament, al col•legi de les monges, 
també hi havia una petita coral de noies que cantaven 
principalment pel mes de maig (mes de Maria). I quan 
ja es pot dir que teníem dues corals ben formades, 
va arribar la guerra. Quan mossèn Joan Terradas va 
arribar a Bordils, durant  la postguerra, es va tornar a 
emprendre l’activitat musical, ara amb un cor ja format 
per homes i dones de Bordils i sota la direcció de la 
Sra. Concepció Mateu; més endavant, la van rellevar 
eminències de la música com el Sr. Josep Viader i el Sr. 
Josep Cassú; músics que han fet història passades les 
fronteres de les nostres contrades, però amb els quals, 
a Bordils, vam tenir la sort de poder aprendre peces 
musicals realment difícils a quatre veus, i la resta de 
bordilencs vam poder gaudir de primera mà d’aquests 
mestres que feien meravelles musicals.
Misses, càntics tradicionals de les nostres contrades, 
músiques de compositors de tots els temps, caramelles, 
nadales... el repertori al llarg de la història es pot dir 
que ha estat molt extens i divers.
Ja en els anys setanta, la Sra. Concepció Mateu, filla 
del fundador i gran pianista del municipi, va tornar 
a posar-se al capdavant de la Coral de Bordils, una 
coral formada ja per gent de Bordils i rodalia; i que, 
si ara ens hi parem a pensar un moment, hi trobarem 
representants de totes les famílies arrelades al nostre 
poble, impossible d’anomenar-les perquè la memòria 
ens falla i segur que en deixaríem algun pel camí; 
cantaires que, sense tenir massa estudis musicals, 
sentien la música i en gaudien aprenent aquelles peces 
musicals que més els agradaven. Si continuem en la 
història, s’afegeix a la Coral un altre músic de gran 

renom: el gran violinista Ferran Jofre, que amb el seu 
violí ens ensenyava, ens delectava, ens ajudava i ens 
dirigia fent de la música un art que semblava fàcil; 
els seus tocs personals a les peces musicals feien que 
aquestes sonessin úniques cada vegada.
Ens anem acostant a les acaballes de la història; 
per allà els anys vuitanta també s’hi van afegir un 
matrimoni que va fer possible que durant més de 10 
anys a Bordils hi hagués una altra coral; la Coral Petita 
de Bordils, formada per nens i nenes del poble; ells, la 
Mercè Peres i en Carles Sahún, van fer possible que la 
música tornés als més petits de la casa, i així tornés a 
ésser una activitat important entre els joves. 
Ja en l’actualitat, la Sra. Concepció Mateu ens ha 
deixat el llegat que el seu pare va començar; ella, 
que des dels 15 anys ha estat a la Coral, ha procurat 
en tot moment que aquesta Coral no defallís, que hi 
hagués caliu musical, sempre constant i pendent de 
tots i cadascun dels cantaires que han format part 
d’aquest petit patrimoni; això sí, a l’ombra, passant 
desapercebuda i buscant que aquest caliu no s’apagués. 
La salut no la deixa continuar, malgrat que sabem tots 
que per gust encara ens acompanyaria tocant el piano. 
Això sí, abans de plegar va deixar la Coral a mans 
del que va fer reviure la música a Bordils quan ja 
quasi s’apagava, recuperant així en Carles Sahún a la 
direcció de la Coral.
Només ens queda recordar que aquests gran directors 
que hem tingut la sort de tenir a Bordils no haguessin 
pogut fer res de res sense TOTS I CADASCUN dels 
cantaires que han anat formant part de la Coral, setmana 
rere setmana fins a comptar els cent anys d’història. 
Així doncs, no ens resta res més que convidar-vos 
a participar amb nosaltres o, si més no, a venir-nos 
a escoltar per NADAL juntament amb la Coral de 
l’Escola el proper dia 16. Bones Festes i Millor 2013.
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Protagonista: 
Guillem Cassú

Guillem Cassú, bordilenc de 15 anys i actual campió 
de la volta ciclista al País Basc (Tres Días Interna-
cionales Txuma) en categoria cadet. Com molts altres 
nens del municipi, va començar des de petit a jugar a 
handbol, però dins la seva família hi corria també una 
altra afició: la bicicleta. Ja en la seva etapa Infantil, 
en Guillem va començar a interessar-se pels pedals 
i per seguir el camí que havia marcat el seu oncle, 
competidors en diferents curses gironines. De seguida 
va veure com li agradava i va centrar-se en aquest es-
port, competint per primera vegada en una cursa que 
es va celebrar a l’Estartit. La constància en el treball, 
en el que ja hi ha invertit fins a quatre anys, l’han 
portat a disputar diferents curses a nivell estatal, entre 
les quals el Campionat de Catalunya, el Campionat 
d’Espanya, la volta ciclista a Aragó o la del País Basc, 
de la qual n’és el darrer guanyador. De fet, explica 
que durant l’entrega de premis, l’alcalde de Bilbao 
li va explicar que alguns guanyadors d’aquesta cursa 
han estat ciclistes ara professionals com Luís León 
Sánchez.
Segons afirma, el seu objectiu a dia d’avui és poder 
guanyar una volta a Espanya. Per això, entre cinc dies 
a la setmana, amb sessions que solen ser de dues ho-
res i mitja per preparar carreres en les que es corre 
a una mitjana de 40 km/h. Ho fa sempre després de 
l’escola, amb uns objectius i un pla de treball mar-
cats i molt sovint per territori proper, com els Àngels. 
Entre els diferents treballs, tant amb bicicleta de ca-
rretera com de muntanya, alguns de més intensos per 
treballar amb les pulsacions altes i d’altres sessions 
en les que es busca més la recuperació. A l’horitzó, 
l’objectiu de convertir-se en un escalador cronista “a 
l’estil de ciclistes com l’Alberto Contador o en Lance 
Armstrong. És ser una mica ambiciós, però és el tipus 
de corredor que m’agradaria ser”, afirma en Guillem. 
De fet, aquest jove ciclista de tan sols 15 es posa com 
a referència el corredor americà guanyador de set 
Tours de França. “Tot i que ja sé que l’han enxampat, 
és un corredor que m’agradava molt”, assegurava.
Per aconseguir-ho, en Guillem sap que encara hi ha 
un llarg camí per recórrer. De moment, segons expli-
ca, les curses més importants que pot disputar són a 

l’estat espanyol, ja que a l’estranger no hi ha gaires 
competicions. Preguntat sobre la manera en la qual un 
es prepara mentalment per assolir reptes com aquests, 
amb jornades en les que pot estar fins a quatre hores 
sobre una bicicleta pedalant, el jove assegura que la 
clau és una paraula: més. “Quan sents que estàs al 
límit o que vas a roda d’un ciclista que tens a davant, 
sempre has de pensar que pots una mica més”, sen-
tenciava. 

De Bordils al món
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Bordils - Moita

A l’escola, aquest curs escolar hem iniciat el projecte “Descobrint i construint el patrimoni local i europeu 
a través de la creació audiovisual. Un model de cooperació entre l’escola i el municipi per la cultura, el 
coneixement i la cohesió social”, realitzat en el marc del programa Comenius Regio 2012 pels Ajuntaments de 
Bordils i Moita, l’Escola de Bordils i l’Agrupació d’Escoles José Alfonso, i les associacions A Bao A Qu i Os 
Filhos de Lumière i que es durà a terme al llarg dels dos propers cursos.
Per presentar el projecte l’octubre passat vam visitar Moita, ciutat propera a Lisboa i on, a diferència de 
Bordils, hi ha més d’una escola. El mes de març farem a Bordils una nova trobada de treball.
A través d’aquest projecte  podrem ensenyar les nostres cases, carrers, arbres, camps, oficis; donarem a conèixer 
la nostra llengua; explicarem el nostre passat i el nostre present, compartirem la nostra història.
Aquest primer trimestre hem inaugurat el bloc: Bordils-Moita www.bordilsmoita.org. Per iniciar l’intercanvi 
amb els nens i nenes de Moita a través d’aquest bloc, cada classe ha començat  presentant l’escola i el poble. 
Llegint els primers comentaris que ens han arribat,  ens hem adonat que podem entendre el que ens escriuen 
en portuguès i sabem que ells també entenen el que escrivim en català.
Per donar a conèixer el nostre patrimoni, els nens de cada classe han triat l’indret o espai  que més els interessa 
investigar per així poder-lo presentar als alumnes de les escoles de Moita, com per exemple el Ban, els arbrers 
monumentals, l’aigua, el nucli antic, treballs relacionats amb les pomeres… Són treballs que ben aviat podreu 
veure en el bloc  juntament amb els dels nens portuguesos. 
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Desfibril·ladors a BordilsAquest novembre s’ha instal·lat un desfibril·lador a Bordils. Per tal de conèixer com 
funciona el dissabte 24 de novembre, a les quatre de la tarda, es va realitzar una xerrada 
informativa on se’ns va explicar com s'utilitza.  

Com s’ha d’actuar en cas de trobar-nos davant 
una possible parada cardíaca? 

En cas de trobar-nos davant una possible parada cardíaca, cal 
seguir els passos següents (l’anomenada “cadena de 
supervivència”): 

1. Cal apropar-nos a la víctima i comprovar si està 
conscient i si respira. Una bona manera és parlar-li per veure si reacciona i 
apropar la cara a la seva boca per determinar si respira. 

2. Cal demanar ajuda a les persones que hi ha a la vora i trucar al telèfon 
d’emergències: 112. És recomanable realitzar aquesta acció mentre ja es va a 
buscar el desfibril·lador més proper. Si algú ens està ajudant, el millor és que 
cadascú faci una cosa.  

3. Un cop som davant el desfibril·lador (DEA), hem d’obrir-ne la caixa amb 
decisió, agafar-lo i córrer per portar-lo fins on és la víctima. En cas que no 
s’hagi pogut trucar a emergències, ens hi podem comunicar des de la mateixa 
columna del DEA.  

4. Un cop som al lloc dels fets, hem d’obrir la tapa de l’aparell i escoltar i anar 
seguint les instruccions que ens dóna la locució. 

5. El primer pas és descobrir el pit de la víctima. 
6. Després, cal agafar els pegats (els elèctrodes), desenganxar-los i col·locar-los 

sobre el tors de l’afectat. Un, el que es prefereixi, s’ha de posar a la part dreta, 
sobre el pit (per sobre el mugró). L’altre va a l’esquerra, per sota el pit, a la zona 
de les costelles. 

7. Quan l’aparell ens ho indiqui, ens hem d’apartar de la víctima per tal que el 
DEA doni la descàrrega elèctrica.  

8. Si la persona recupera la consciència, només ens queda esperar els serveis 
mèdics. Si no és així, el DEA segueix monitoritzant el pacient i indicant-nos els 
passos a seguir. L’aparell determina si calen noves descàrregues i, si és així, les 
va administrant, sempre amb avís previ. Les persones que en tinguin nocions 
poden fer massatge cardiorespiratori entre una i altra descàrrega.  

9. L’últim pas és esperar l’arribada de l’assistència mèdica i explicar-los la 
situació. Ells s’enduran el DEA ja que conté informació de les constants del 
pacient. El proveïdor del servei reposarà l’aparell en menys de 24 hores ja que 
ha rebut una alerta indicant-li quin DEA s’ha utilitzat.  

 

 

Fa mig any, amb l’acte de presentació del projecte del Banc de Memòria Digital de Bordils, vam llançar una 
proposta per veure si sortia gent disposada, bordilenca o no, per mirar de constituir una entitat o associació, 
amb l’objectiu de poder organitzar-nos per treballar en equip, en feines de recollida de material, la seva 
classificació, emmagatzematge i difusió a fi de posar-lo a l’abast de gent interessada en el tema. 
Quin és aquest material susceptible de ser recollit, treballat, digitalitzat...?: Records, recull de vivències 
personals i col•lectives, mitjançant la gravació d’entrevistes a persones del poble o relacionades amb la seva 
història; fotografies, antigues o no tan antigues del poble...; gravacions filmades amb tècniques absoletes i que 
si no es digitalitzen aviat, es perdran; papers diversos relacionats amb Bordils, com programes –festes, teatres, 
conferències,...- articles de revistes, notícies de diaris, fulls parroquials,...
Per altra banda, cal fer revisió i/o actualització del catàleg de patrimoni dels elements “físics” i arquitectònics 
del municipi. 
En fi, això és l’esbós del projecte presentat, però com va fins avui? Doncs podem dir que va fent passet a passet 
i també podem dir que ja hem pogut recollir força material (oral, fotogràfic, i d’altre amb suport paper), hem 
pogut visitar alguns edificis catalogats del poble, hem pogut compartir bones vetllades escoltant persones que 
ens han volgut explicar la seva “història”... , i tot això ho hem anat guardant. Ara bé, com ja vam anunciar, és 
un projecte de gran envergadura, i és imprescindible ser un grup humà, una xarxa de persones disposades a 
treballar i interessades a col•laborar en el projecte, i és aquí on hi ha dèficit, no som suficients (actualment 4, 
5 persones) per aconseguir l’objectiu final. 
Des d’aquí, tornem a fer una crida per veure si hi ha algú a qui pugui il•lusionar el “projecte”. Si és així, us hi 
esperem. Poseu-vos en contacte amb: 

Ajuntament de Bordils (tel. 972 490003)
Xevi Jou (tel. 972 490281)
Jordi Barrera (tel. 972 490120

Bordils - Moita!

Banc de Memoria

Com s’ha d’actuar

Aquest novembre s’ha instal•lat un desfibril•lador 
a Bordils. Per tal que coneguem el seu funcionen el 
dissabte 24 de novembre, a les quatre de la tarda, 
es va realitzar una xerrada informativa on se’ns va 
explicar com utilitzar un desfibril•lador.

Com s’ha d’actuar en cas de trobar-nos davant una 
possible parada cardíaca?

En cas de trobar-nos davant una possible parada 
cardíaca, cal seguir els passos següents (l’anomenada 
“cadena de supervivència”):

1. Cal apropar-nos a la víctima i comprovar si està 
conscient i si respira. Una bona manera és parlar-li 
per veure si reacciona i apropar la cara a la seva boca 
per determinar si respira.
2. Cal demanar ajuda a les persones que hi ha a la 
vora i trucar al telèfon d’emergències: 112. És 
recomanable realitzar aquesta acció mentre ja es va a 
buscar el desfibril•lador més proper. Si algú ens està 
ajudant, el millor és que cadascú faci una cosa. 
3. Un cop som davant el desfibril•lador (DEA), hem 
d’obrir-ne la caixa amb decisió, agafar-lo i córrer per 
portar-lo fins on és la víctima. En cas que no s’hagi 
pogut trucar a emergències, ens hi podem comunicar 
des de la mateixa columna del DEA. 
4. Un cop som al lloc dels fets, hem d’obrir la tapa de 
l’aparell i escoltar i anar seguint les instruccions que 
ens dóna la locució.
5. El primer pas és descobrir el pit de la víctima.

6. Després, cal agafar els pegats (els elèctrodes), 
desenganxar-los i col•locar-los sobre el tors de 
l’afectat. Un, el que es prefereixi, s’ha de posar a la 
part dreta, sobre el pit (per sobre el mugró). L’altre va 
a l’esquerra, per sota el pit, a la zona de les costelles.
7. Quan l’aparell ens ho indiqui, ens hem d’apartar 
de la víctima per tal que el DEA doni la descàrrega 
elèctrica. 
8. Si la persona recupera la consciència, només ens 
queda esperar els serveis mèdics. Si no és així, el 
DEA segueix monitoritzant el pacient i indicant-nos 
els passos a seguir. L’aparell determina si calen noves 
descàrregues i, si és així, les va administrant, sempre 
amb avís previ. Les persones que en tinguin nocions 
poden fer massatge cardiorespiratori entre una i altra 
descàrrega. 
9. L’últim pas és esperar l’arribada de l’assistència 
mèdica i explicar-los la situació. Ells s’enduran el 
DEA ja que conté informació de les constants del 
pacient. El proveïdor del servei reposarà l’aparell en 
menys de 24 hores ja que ha rebut una alerta indicant-
li quin DEA s’ha utilitzat.
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Recull de les activitats culturals, socials i populars que les entitats del poble i l’Ajuntament hem organitzat a 
Bordils.

Arts escèniques 
Equilibris “Circ Pols d’estrelles”, Punt de Lectura, a càrrec de Circ Pols d’estrelles”, 19 d’octubre
Anem al teatre Noies de Calendari, Teatre Poliorama, 21 d’octubre
Anem al teatre Família irReal, Teatre Victòria, 11 de novembre
Teatre al Casal, a càrrec del grup Som Taiatru, Contemporani atzar, 18 de novembre
Cinema per a la gent gran Lo impossible, 5 de desembre l 

Activitats populars 
I Festival Doctor Rustic Festival, La Pioixa, 30 de juny 
Sortida a Waterworld, 6 de juliol
Cinema a la Fresca Benvinguts al nord, Joves de la Zona Jove de la Llera del Ter, 11 de juliol
Sortida a Port Aventura, 14 de juliol,Zona Jove de la Llera del Ter
Actes de celebració de la diada de l’Onze de Setembre, 11 de setembre 
Cinema  Història d’una gaviota, Punt de Lectura, 26 de setembre
V Cantada d’havaneres, Penya Blaugrana de Bordils, 28 de setembre
Cinema per a la gent gran Eternamente comprometidos, 3 d’octubre 
Anem de públic a La partida, Zona Jove de la Llera del Ter, 4 d’octubre
Anem de públic a Divendres, Llar de Jubilats i Pensionistes, 10 d’octubre
Donació de sang, 25 d’octubre
Cinema per a la gent gran El Fraude, 7 de novembre 
Castanyada, Llar de Jubilats i Pensionistes, 11 de novembre
I pujada a St. Miquel i castanyada, Jovent de Bordils, 18 de novembre 
Campanya de recollida d’aliments, del 27 de novembre al 10 de desembre
Sortida a Port Aventura, Zona Jove de la Llera del Ter, 16 de desembre
Tallers de Nadal a l’Escola, Ampa de Bordils, 16 de desembre
Concert a l’església o casal a càrrec de la coral de l’escola i la coral parroquial, 16 de desembre

Festes 
Festa Petita, Llar de Jubilats i Pensionistes i Jovent de Bordils, 3 i 4 d’agost
Festa Major, del 17 al 20 d’agost 
Missa del Gat, Jovent de Bordils, 24 de desembre

Xerrades
Semifinal de la Supercopa de Catalunya: H. Bordils contra FC Barcelona Intersport, 1 de setembre
Memorial Narcís Aliu, Handbol Bordils, 15 de setembre
Presentació dels equips d’handbol i voleibol, 29 de setembre
Roca Coloma, Grup Atlètic de Bordils, 8 de juliol
Andorra, Grup Atlètic de Bordils, 21 i 22 de juliol
El camí dels Enginyers, Grup Atlètic de Bordils, 9 de setembre
Pujada als Àngels, Parròquia de Bordils, 7 d’octubre
Ruta arbres monumentals, Centre de Visitants del Gironès, 28 d’octubre
Sortida a Mont-petit, Grup Atlètic de Bordils, 11 de novembre 
Sortida al Castell de Sant Julià de Ramis, Grup Atlètic de Bordils, 25 de novembre
Ruta per Tortosa, Grup Atlètic de Bordils, del 12 al 14 de desembre

Recull d’activitats
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Recull d’activitats

Exposicions i concursos
Coneix i opina sobre les activitats de joventut, del 2 a l’11 d’abril 
Orienta’t sobre estudis i treball, del 12 al 19 d’abril 
Concurs de fotografia “Moments de lectura”
Concurs de fotografia “ Handbolicat 2012”

Xerrades, pel•lícules i documentals->
Xerrada “TDHA” Javier Altamirano, Girallunes, 2 de juliol
Documental Operación Garzon, la Pioxa, 13 d’agost
Documental Educació Prohibida, Girallunes, 21 de setembre
Xerrada “Els transgènics”, Serra Camó, 5 d’octubre
Xerrada - Presentació de l’Assemblea Nacional Catalana, 17 d’octubre
Xerrada “Com funciona un desfibril•lador”, a càrrec de Dipsalut, 24 de novembre
Presentació literària, Punt de Lectura, 14 de desembre

Exposicions i concursos-->
Concurs de coques i pastissos, Festa Petita de Bordils
Concurs de fotografia de la Festa Major “El món de pagès”
Exposició sobre la Biodiversitat del riu Ter, al Casal, del 22 al 28 d’octubre
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BORDILS  
DESEMBRE 2012- GENER 2013 
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Quina de Nadal 

Quina d'Any Nou 

Tallers de Nadal a l'Escola 

Cavalcada de Reis 

Concert de la Coral de la 
Parròquia i  de l'Escola 

Cursa St. Silvestre 
XIII Torneig handbol 

Casal de Lleure: 24,27,28,31 de desembre i 2,3 i 4,de gener, de 9 a 13 i de 15 a 17 h, cal inscripció 

Entrenaments específics per Nadal: 2, 3, 4 i 5 de gener, de 9 a 13 h, cal inscripció 

Sopar de Cap d'Any, 
Llar jubilats  

Punt de Lectura: dimecres i divendres, de 17 a 19 h  

Zona Llera: dimarts  i divendres, de 16 a 19 h  (divendres, 28 de desembre 
tancat) 

Campanya recollida d'aliments, fins al 10 de desembre 
Presentació literària, Punt lectura 

Torneig d'Escacs 

Cinema per a la gent gran Anem als Ocine amb Zona Jove 
jove 

Sortida a Portaventura 

Missa del Gall i Missa Nadal 

Festa del Gat 

matí d'il·lustració, Punt de Lectura  
Karaoke 

Calendari d’activitats de Nadal
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Informació municipal

ANUNCI
Horaris d’atenció al públic de les oficines municipals

A partir del 7 de gener de 2013

Dilluns, dimarts, dijous i divendres: de 8 a 15 hores

Dimecres: de 8 a 15 i de 16 a 18.30 hores

Nota: Aquests horaris es veuran modificats en els habituals períodes de vacances (Setmana Santa, agost i 
Nadal). En el seu moment s’anunciaran els canvis temporals per a aquests períodes.

L’alcalde,
Albert Serrats Llach

L’Ajuntament de Bordils té fixats els terminis de pagaments dels tributs d’acord amb el següent calendari: 

- Impost sobre vehicles de tracció mecànica: de l’1 de febrer a l’1 d’abril

- Taxa per recollida d’escombraries: de l’1 d’abril a l’1 de juny

- Impost sobre els béns immobles rústics: del 15 d’abril al 15 de juny

- Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana: del 15 de juliol al 15 de setembre.

- Impost sobre activitats econòmiques: de l’1 de setembre al 31 d’octubre

- Taxes de conservació de clavegueram i per conservació de cementiri: de l’1 d’octubre a l’1 de desembre

- Taxes per les entrades de vehicles a través de les voreres i per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules 
i cadires: de l’1 d’octubre a l’1 de desembre. 

Horaris d’atenció al públic

Calendari del contribuent
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Festa Major 2012
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La Festa en Imatges

 
 
 

 
Estat de Comptes de la Festa Major 2011,  
  
DESPESES  
Actuacions musicals  18.406,30 € 
escenaris, cadires, lloguer equips 4.876,07 € 
dietes-bar 8.149,74 € 
Programes i publicitat 3.092,50 € 
Seguretat, SGAE, multes 2.112,64 € 
Premis 402,82 € 
exposicions 522,80 € 
diversos i materials 748,23 € 
 38.311,10 € 
  
INGRESSOS  
Patrocinadors 4.760,00 € 
Palcos 3.000,00 € 
Bar ( berure i sopars) 11.162,59 € 
Entrades i rifa 2.730,00 € 
Firaires 1.473,00 € 
 23.125,59 € 
  
  
DESPESES DE LA FM-2011 15.185,51 € 

Estat de Comptes de la Festa Major 2012  
  
DESPESES  
Actuacions musicals  17.034,00 € 
escenaris, cadires, lloguer equips 4.410,17 € 
dietes-bar 6.404,48 € 
Programes i publicitat 3.850,12 € 
Seguretat, SGAE, multes 971,00 € 
Premis 550,00 € 
exposicions 113,52 € 
diversos i materials 789,41 € 
 34.122,70 € 
  
INGRESSOS  
Patrocinadors 3.920,00 € 
Palcos 2.650,00 € 
Bar ( berure i sopars) 11.323,26 € 
Entrades i rifa 1.630,00 € 
Firaires 1.446,00 € 
 20.969,26 € 
  
  
DESPESES DE LA FM-2012 13.153,44 € 
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La visita d’un campió

Un dia en el que el que menys importava era el 
resultat. Una jornada en la que el significat de la 
competició com a tal deixava de tenir rellevància. 
La visita del campió de la Lliga ASOBAL d’handbol 
significava una ocasió per gaudir del que per molts 
era un somni fet realitat. Simbolitzava també el premi 
a una gran temporada 2011-2012 que va concloure 
amb la proclamació de l’Handbol Bordils com a 
campió de la Copa Catalunya contra la Roca al mes 
de juny. Un títol que a més de deixar un trofeu a les 
vitrines del club, també deixava com a premi encara 
més gran un partit de semifinals de la Supercopa 
Catalana contra el Futbol Club Barcelona. I no un 
Barça format per reserves pel fet de visitar un club 
que es troba dues categories per sota seva, no. Era 
un equip en el que hi figuraven jugadors recentment 
tornats dels Jocs Olímpics, com Cedric Sorhaindo, 
medalla d’or; o integrants de la selecció espanyola 
com Raul Entrerríos, Víctor Tomàs, Albert Rocas o 
Viran Morros. El seu entrenador, Xavier Pascual, fins 
i tot va portar fins a Bordils el lesionat Juanín García 
o el porter fitxat feia dos dies, Arpad Sterbik.
Sobre la pista, els blaugranes van sortir a totes i a 
no deixar-se sorprendre. Els bordilencs, tot i saber 
que era una jornada per gaudir, no van abaixar mai 
els braços, i cada vegada que la pilota entrava dins 
dels tres pals l’afició rogia com si d’un gol per decidir 
una lliga es tractés. A la mitja part, 11-20. Al final del 
partit, 23-43. Pitjor sort han tingut altres equips de la 
Lliga ASOBAL contra el Barça aquesta temporada. 
El resultat, però, va ser el menor dels detalls en una 
jornada festiva al Pavelló Blanc-i-Verd.

Handbol Bordils - F. C. Barcelona

Servei Comarcal de Català del Gironès

Totes les persones de Bordils que ho desitgin poden participar a les activitats que organitza aquest Servei

El Consorci per a la Normalització Lingüística es va crear a partir de la voluntat comuna de la Generalitat i 
de nombrosos ajuntaments, consells comarcals i diputacions amb la finalitat de facilitar el coneixement, l’ús 
i la divulgació de la llengua pròpia de Catalunya en tots els àmbits.

Per assolir aquest objectiu, el CPNL disposa de 22 centres de normalització lingüística arreu del territori a 
través dels quals es du a terme formació, assessorament o  gestió lingüística.

El Servei Comarcal de Català del Gironès forma part d’aquesta àmplia xarxa i, per exemple, en aquests 
moments, ofereix cursos de català dels nivells inicial i bàsic a Llagostera i Cassà de la Selva, de nivell de 
suficiència a distància a través de la plataforma virtual Parla.cat i de nivell D a la seu del Consell Comarcal. 
Durant alguns anys, també ha ofert cursos a Bordils.

Els cursos de nivells inicial, bàsic i elemental ofereixen les eines per aprendre a parlar el català i estan 
destinats essencialment a persones que acaben d’arribar al nostre país i desconeixen la nostra llengua. En 
canvi, els nivells intermedi i suficiència i de perfeccionament serveixen per aprendre a usar correctament el 
català escrit. A més a més, també s’ofereixen cursos específics: de conversa, d’atenció oral al públic, per a 
gestors, etc. i cursos de llenguatge d’especialitat (llenguatge comercial, administratiu, jurídic, etc.).

Paral•lelament, i com a complement dels cursos, també es du a terme el programa Voluntariat per la llengua 
amb un doble objectiu: per una banda, facilitar que les persones que aprenen el català el puguin practicar 
fora de classe, en un context distès i real i, per l’altra, conscienciar els catalanoparlants de no canviar de 
llengua davant d’una persona que està aprenent el nostre idioma. 

Finalment, el SCC del Gironès també realitza tasques d’assessorament a empreses, particulars i organismes 
de la zona, tot oferint-los informació sobre recursos lingüístics i eines informàtiques en català o bé corregint 
textos breus. És un servei totalment gratuït.

Qualsevol persona que estigui interessada a fer un curs, a participar al programa Voluntariat per la llengua 
o a fer ús del servei d’assessorament, pot contactar amb el Servei Comarcal de Català del Gironès a través 
del telèfon 972 21 32 62 o l’a/e: girones@cpnl.cat. A més a més, es pot trobar tota la informació referent a 
cursos i altres activitats a la pàgina web: http://www.cpnl.cat/girones.

M. Salut Coll Ribas

Servei Comarcal de Català del Gironès




