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(Per a informació més detallada podeu consultar el web municipal o adreçar-vos a l’Ajuntament)

SESSIÓ ORDINARIA de 6 de febrer de 2014
 
1) Després d’introduir-hi unes precisions fetes per les regidores Montse Pou i Manela Blázquez i el regi-
dor Albert Martí, s’aprova per unanimitat l’acta de la sessió anterior.

2) En el punt de despatx oficial es dóna compte de les resolucions de l’alcaldia, correspondència, ins-
tàncies i disposicions d’interès municipal publicades en els butlletins oficials, i en particular s’esmenta 
l’informe relatiu al 4t trimestre 2013, elaborat per la tresorera i l’interventor de l’ajuntament, referent al 
compliment de la Llei 15/2010, de mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. 

3) Pròrroga per un termini de 5 anys de la concessió del servei de subministrament d’aigua potable. 
L’alcalde presenta i avala la proposta explicant que l’actual concessionari, Prodaisa, és una empresa que 
fa la feina ben feta, porta bé el servei i subministra una aigua de qualitat amb un rigorós control sanitari 
i a un preu que està dins la línia de la majoria dels altres pobles. Afegeix que actuen ràpidament en cas 
d’avaria i que tot plegat fa percebre que la relació qualitat-preu és bona.
La regidora de la CUP-PA, Coral·lí Jou, anuncia l’abstenció del seu grup i argumenta que, com han dit 
en altres ocasions, aquests assumptes de calat i de contracte llarg, com és també la gestió dels residus, 
s’haurien de plantejar amb més antelació amb la finalitat d’establir un debat previ on la resta de grups po-
lítics i també la població hi poguessin fer aportacions. Creu la regidora que seria bo que Bordils estudiés 
seriosament la possibilitat de tornar a municipalitzar la gestió de l’aigua, ja que la gestió pública podria 
acabar repercutint positivament en la població de Bordils, que tindria més informació, transparència i 
control d’un bé públic per part de la ciutadania, reducció de preus, possibilitats de polítiques socials, am-
bientals, etc. no sotmeses als interessos d’una empresa que necessita guanys.
L’alcalde diu a la CUP que espera, pel bé del poble i de l’Ajuntament, tenir la sort de no poder aprovar mai 
el seu programa de municipalització del servei de l’aigua. La gestió directa municipal ja es va fer durant 
uns anys i no en va pas quedar un bon record, especialment en els casos d’avaries o rebentaments en 
dies festius que no trobes ni màquines ni operaris per fer la reparació, la qual cosa t’obliga a deixar sense 
subministrament una part del poble per unes quantes hores, amb els greus inconvenients i queixes que 
això comporta. Afegeix l’alcalde que Bordils no té la plantilla ni els mitjans propis per fer el servei directe 
i que voler-ho fer encariria el servei.
La regidora del GIB-PM Manela Blázquez pregunta si en la negociació de les tarifes es manté el decalat-
ge de preus. L’alcalde respon que no, perquè no és ara el moment de plantejar canvis en les tarifes sinó 
quan es modifiquen les ordenances fiscals, tot i que, tal com apunta la regidora, podria haver-hi hagut 
algun compromís verbal, que no ha estat el cas. La regidora opina que l’actual concessionari actua bé 
prestant el servei i també a l’hora de les avaries, que pel que fa a la negociació de les tarifes de l’aigua 
estava bé tot menys el preu de l’últim tram. Anuncia l’abstenció del seu grup, tot i que subscriu totalment 
el plantejament de l’alcalde pel que fa a la gestió directa del servei coincidint també que, històricament, 
el servei de subministrament d’aigua ha estat un tema important i delicat. Manela Blázquez pregunta a 
la CUP si han fet algun estudi per fer l’ajuntament la gestió directa del servei, i opina que, quan es parla 
de subministrament d’aigua, el terme econòmic hauria d’anar acompanyat de la bona qualitat del mateix 
servei i de la qualitat de l’aigua. 

ACTEs rEsUMIdEs dELs PLENs MUNICIPALs
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Tal com ja havia apuntat la regidora de la CUP, Coral·lí Jou, també el seu company, Joan Antoni Simón, rei-
tera que hi ha pobles que a dia d’avui porten aquest servei directament des de l’ajuntament. 

4) Per unanimitat s’aprova sol·licitar a l’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Girona una subvenció de 
10.000,00 € per a modificació i millora de l’eficiència energètica dels enllumenats dels carrers Martí Brugue-
ra, Mossèn Plantés, Canyes i Sèquia, dins el programa “Del Pla a l’acció”.
L’alcalde explica que és la tercera vegada que es fa aquesta sol·licitud, que en els dos anteriors anys ha 
sortit denegada. La regidora del GIB-PM Manela Blázquez recalca que, com ja va dir l’any passat, aques-
ta subvenció es pot demanar perquè es disposa d’un PALS. L’alcalde respon que malgrat tenir els PALS i 
Agendes 21 aprovades, si hi ha diners, donen subvencions i, si no hi ha diners, no en donen de cap manera. 
Manela Blázquez diu que això és cert, però sense PALS i Agenda 21 ja ni tan sols es pot demanar. 

5) La CUP-PA presenta una moció contra la nova Llei de l’avortament, sobre la qual fa una extensa expli-
cació dels seus punts de vista pel que fa a l’empitjorament de la situació social, econòmica i de salut de les 
dones que es vegin afectades pels supòsits d’aquesta llei, a més de restringir la llibertat de decidir si volen o 
no ser mares, i que les incapacita com a subjectes decisoris dels seus cossos i deixa en mans d’un conjunt 
d’especialistes mèdics la decisió de si una dona pot avortar o no, una decisió basada en criteris ideològics 
i morals que només satisfà els postulats ideològics i morals del PP i dels sectors més conservadors de la 
societat. La CUP demana que l’avortament sigui lliure i gratuït per tal que cada dona pugui ser responsable 
del seu propi cos tant a l’hora de decidir ser mare com per decidir no ser-ho, i gratuït, perquè entenen que 
ha de ser un dret accessible a les dones de la classe treballadora i no un privilegi per a les que s’ho puguin 
permetre.
L’alcalde anuncia que els vots del seu grup seran individuals.
La regidora del GIB-PM Manela Blázquez diu que s’abstindrà perquè, tot i que comparteix l’esperit de la 
moció, no en comparteix el contingut ni la manera d’expressar-lo. Manifesta que, malgrat les explicacions 
donades per la CUP en altres ocasions i casos similars, no veu clar que sigui idoni presentar aquestes mo-
cions en el Ple. El regidor Albert Martí també s’absté per les mateixes raons que Manela Blázquez. La moció 
queda aprovada amb els quatre vots favorables del grup de CiU, dos de la CUP-PA i el de la regidora del 
GIB Irene Panella.

6) No hi ha acords d’urgència.

7) En el torn de paraules, la regidora Assun Balló explica que, després de parlar amb la Penya Blaugrana, 
organitzadora del Petit Aplec de la Sardana, i veient la poca assistència de gent de Bordils, havien acordat 
que en lloc de fer l’aplec es farien tres ballades repartides en tres dates diferents, una el dia de la calçotada, 
una altra per la Festa Petita i la tercera a decidir. 
Manela Blázquez pregunta si després de renunciar a fer l’Aplec es podrà recuperar un altre dia. Assun Ba-
lló diu que el que es podria perdre és la data de celebració si l’hagués demanat un altre poble. Diu Manela 
Blázquez que li sap greu que es perdi el Petit Aplec, que és cert que hi anava gent de fora, però també gent 
de Bordils.
El regidor del GIB-PM Albert Martí comenta que ha sortit al diari que algunes escoles tiren endavant el pro-
jecte Euronet 50/50 i pregunta com està aquest tema ja que l’escola de Bordils s’hi havia adherit. La regidora 
Montse Pou li respon que en aquest moment només li podria donar informació no oficial, que demanarà més 
dades a les dues parts implicades per informar-ne en el proper Ple. 
Manela Blázquez diu que a la vorera del carrer Padró hi ha una caixa de serveis en mal estat, i no sap si és 
perillosa. L’alcalde contesta que és un servei de telefonia, que fa mala imatge però que no representa cap 
perill.
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Responent a una pregunta que el regidor Albert Martí va fer en l’últim Ple, l’alcalde l’informa que les despe-
ses d’arranjaments fetes a l’aparcament del carrer Ample durant l’any 2013 pugen a uns  1.990 €.

SESSIÓ ORDINÀRIA de 6 de març de 2014

1) S’aprova per unanimitat l’acta de la sessió anterior després d’introduir-hi algunes precisions fetes per les 
regidores Montse Pou, Manela Blázquez i el regidor Albert Martí.

2) En el punt de despatx oficial es dóna compte de les resolucions d’alcaldia, correspondència, instàncies 
i disposicions d’interès municipal publicades en els butlletins oficials, i en especial es dóna compte del se-
güent:

a) De la Comissió d’Urbanisme de Girona, notificant l’aprovació definitiva de la modificació puntual núm. 6 
expedient 1/2009 de les vigents Normes de Planejament de Bordils.
b) Escrit dirigit a la Diputació de Girona demanant assistència tècnica per a la redacció del Pla d’acció 
d’energia sostenible.
c) Decret d’alcaldia 21/2014 pel qual s’aprova la liquidació de l’exercici pressupostari 2013.

3) Per unanimitat s’acorda plantejar davant el Tribunal Constitucional un recurs en defensa de l’autonomia 
local i contra determinats articles de la “Ley 27/2013, de 27 de Diciembre, de racionalización y sostenibili-
dad de la Administración Local”. L’alcalde explica que la presentació d’aquest recurs s’inscriu dins la cam-
panya organitzada pel Consell de Governs Locals de Catalunya, les Associacions Municipalistes i d’altres 
entitats públiques com a rebuig a la vulneració de les competències exclusives en matèria de règim local i 
d’organització territorial de la Generalitat de Catalunya, la manca de respecte per a l’autonomia local i la in-
clusió de mecanismes de tutela, condicionants i controls d’oportunitat, que posen en perill el sistema de pres-
tació dels serveis municipals i, concretament, el sistema de serveis socials de proximitat, que s’allunyarien 
de la ciutadania. 
La regidora de la CUP-PA Coral·lí Jou diu que, tot i que donen suport a la presentació del recurs explicat, 
creuen que només es denuncien dos aspectes de la llei, quan el seu grup s’oposa a la totalitat de la llei. La 
seva proposta és que desobeeixi la llei cadascun dels ajuntaments i, per tant, en lloc de presentar esmenes 
al recurs aprovat, ells presenten una altra moció alternativa en aquest mateix Ple.
La regidora Manela Blázquez, del GIB-PM, exposa que el seu grup vota a favor del recurs i que subscriuen 
íntegrament el seu contingut.

4) La CUP-PA presenta una moció alternativa per a la defensa dels governs locals dels Països Catalans, 
com a rebuig a la nova llei local del Govern espanyol (LRSAL) i a la nova Llei de governs locals de Catalunya 
que s’està tramitant al Parlament. La CUP considera que totes dues lleis van en la mateixa línia i responen 
a les mateixes directrius polítiques emanades de la UE i la Troika, elimina les administracions públiques 
més properes al ciutadà i, per tant, les més descentralitzades i menys controlables políticament, i fomentar 
l’externalització dels serveis fonamentals i els posa en mans d’empreses que en puguin treure un benefici 
econòmic, al mateix temps que consideren que ambdues lleis responen a una voluntat de retallar dràsti-
cament les competències a l’àmbit local, amb un clar interès per privatitzar els serveis, a més de ser una 
agressió desproporcionada i de tal envergadura que cal fer servir tots els mitjans que estiguin a l’abast per 
tal d’aturar aquest procés d’involució democràtica. Considera la CUP que per tal d’avançar cap a la construc-
ció nacional dels Països Catalans cal també realitzar un procés de debat i participació sobre el món local, 
de forma conjunta i coordinada, amb tots els territoris, i cerca el consens entre ajuntaments, grups polítics, 
ciutadania organitzada i associacions municipalistes i socials.
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L’alcalde anuncia que el seu vot serà l’abstenció perquè aquesta moció de la CUP assimila la llei del Govern 
espanyol amb la llei catalana que s’està tramitant al Parlament, amb la qual cosa l’alcalde diu que no hi està 
pas d’acord, com tampoc està d’acord en que en els plens es presentin mocions paral·leles i, potser és per 
casualitat, que quan les associacions municipalistes de Catalunya presenten una moció conjunta de recurs 
a l’esmentada llei estatal, la CUP de Bordils, per la seva part, presenti  la seva, i generi una duplicitat que 
també és burocràtica. L’alcalde pregunta com ho sap la CUP que el País Valencià i les Illes  Balears volen 
participar en la construcció dels Països Catalans, ja que la moció de la CUP parla d’una actuació conjun-
ta i coordinada entre tots els territoris i, creu l’alcalde que, si hem de buscar el consens dels ajuntaments 
d’aquests territoris ens podem haver d’esperar 300 anys més. Diu que, quan parlem en termes de nació, ell 
pensa només en el Principat de Catalunya.
La regidora de la CUP Coral·lí Jou diu que el projecte de Principat de Catalunya no exclou el projecte de Paï-
sos Catalans. Joan Antoni Simón afegeix que no els hem d’excloure perquè tampoc ara fa 6 anys la majoria 
dels ciutadans pensàvem com ara.
El secretari fa ús de la paraula per advertir que quan la moció emplaça a desobeir activament la llei espanyo-
la des de cadascun dels ajuntaments i a no aplicar-ne les reformes, cau en una il·legalitat de la qual  podrien 
derivar responsabilitats institucionals i personals.  
La regidora del GIB-PM Manela Blázquez manifesta que està en contra de la moció que ha presentat la 
CUP contra la LRSAL, quan ja existeix una postura consensuada entre les entitats municipalistes i tots els 
grups polítics, menys el PP, per tal d’interposar un conflicte en defensa de l’autonomia local davant el Tri-
bunal Constitucional. Opina Manela Blázquez que en presentar aquesta moció la CUP peca d’un excés de 
protagonisme i d’oportunisme. Diu que, malgrat que aquest sí que és un tema idoni per presentar en un ple, 
considera que la  proposta consensuada i votada en el punt anterior és la millor i que no creu el que diu la 
moció de la CUP referent a la Llei catalana de reforma de l’Administració local. Manela Blázquez acaba re-
comanant a la CUP més reflexió i que faci un exercici de responsabilitat en lloc de cridar a la desobediència.
La proposta de moció no és aprovada en abstenir-se el grup de CiU i votar-hi en contra el GIB-PM.

5) Moció de suport a la campanya “Signa un vot per la Independència”.
La regidora de la CUP-PA Coral•lí Jou, que actua com a representant de l’Ajuntament davant l’Associació 
de Municipis per la Independència, presenta la moció promoguda per l’Assemblea Nacional Catalana i 
l’Associació de Municipis per la Independència per tal de donar tot el suport municipal a la recollida massiva 
de signatures de la campanya “Signa un vot per la Independència”, que se celebrarà a tot Catalunya els dies 
22 i 23 de març de 2014. La proposta és aprovada per unanimitat. 

6) L’alcalde exposa la necessitat de modificar l’ordenança municipal de “policia, bon govern i circulació”, de-
tallant alguns aspectes referents a contaminació acústica i horaris de terrasses de bars i restaurants.
Després de l’explicació de l’alcalde de les raons que han portat a creure necessària aquesta modificació, la 
regidora de la CUP-PA Coral·lí Jou proposa retirar la proposta perquè la troba poc fonamentada, molt rigo-
rosa i que s’hauria de poder consensuar amb els veïns afectats.
Després d’un intercanvi de punts de vista no coincidents entre l’alcalde i la regidora, l’alcalde pregunta a 
Manela Blázquez si el GIB-PM accepta posposar-ho per tal d’arribar a un terme pactat entre tots. Manela 
Blázquez respon que no té cap inconvenient en deixar-ho sobre la taula, que el seu grup també té una pro-
posta sobre això, tot i que creu que aquí al Ple hi ha prou representació del poble per decidir.
Per unanimitat s’acorda deixar la votació d’aquest tema per al proper Ple. 

7) Per unanimitat s’aprova demanar a la Diputació de Girona una subvenció de 25.500,00 € dins el “Fons de 
Cooperació Econòmica i Cultural any 2014”.
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8) Per unanimitat s’aprova la proposta de la regidora d’Hisenda Montse Pou d’aprovar la baixa de les obliga-
cions reconegudes pendents de pagament, integrades en l’agrupació de pressupostos tancats, per import de 
1.869,74 €, i la baixa dels drets reconeguts pendents de cobrament, integrats en l’agrupació de pressupostos 
tancats, per import de 90,01 €.

9) Per unanimitat s’aprova l’expedient de rendició de comptes de la gestió recaptadora de l’Ajuntament de 
Bordils, corresponent a l’exercici 2013, segons l’informe que presenta el secretari interventor.

10) Com a acord d’urgència s’aprova per unanimitat la “Declaración de la Federación Espanyola de Munici-
pios y Provincias con motivo del 8 de Marzo, Dia Internacional de la Mujer”.

11) En el torn de paraules i en resposta a una pregunta del regidor Albert Martí en l’anterior Ple referent al 
projecte Euronet 50/50 d’eficiència energètica, la regidora d’Ensenyament, Assun Balló, explica que el juliol 
del 2012 l’Ajuntament, el Consell Comarcal i l’Escola de Bordils van signar un conveni per portar a terme 
l’esmentat projecte, que establia una sèrie de compromisos per part dels signants. Amb motiu del  retard 
de l’Escola de Bordils de fer la  part que li corresponia, el maig del 2013 es va decidir no continuar amb el 
projecte.  
La regidora Montse Pou explica que, coincidint amb la campanya “Signa un vot per l’Independència” s’ha re-
unit amb les entitats del municipi per tal de programar un seguit d’actes per al dia 23 de març i que, a petició 
dels representants de l’Assemblea Nacional de Catalunya, es col·locarà amb caire permanent una senyera 
estelada en algun lloc ben visible del municipi. Segueix Montse Pou per informar que el proper cap de set-
mana se celebraran dues actuacions teatrals, una el divendres i l’altra, el diumenge, i que la recaptació del 
divendres es destinarà a l’Handbol Bordils i la del diumenge, al Banc dels Aliments.
El regidor Jordi Barrera informa que per al dia 30 de març s’ha programat el “matí natura”, que consistirà en 
una caminada pel Ban i fins al punt on hi havia hagut l’antiga barca que anava de Bordils a Cervià de Ter, 
amb una xerrada a càrrec d’un antic barquer.
Pren la paraula el regidor del GIB-PM Albert Martí per dir que, en relació amb el projecte Euronet 50/50, en 
va parlar amb un conseller comarcal i que aquest no entén per què es va demanar tirar endavant el projecte 
i després es fan enrere, i diu que estaria bé saber si una iniciativa es pot tirar endavant per no haver de tirar 
enrere amb posterioritat. La regidora Assun Balló respon que l’Escola de Bordils va creure que podria tirar 
endavant amb aquest projecte però que a vegades apareixen factors que fan canviar i que, en tot cas, això 
no és responsabilitat de l’Ajuntament. 
Albert Martí comenta que en relació amb les mocions de l’anterior Ple sobre les lleis locals no entén la pos-
tura de la CUP, ja que en el Consell Comarcal es va proposar anar tots junts, inclosa la CUP, i es va aprovar 
la moció per unanimitat a excepció del conseller del PP, i per això no entén perquè la CUP de Bordils ara 
en presenta una altra. Coral·lí Jou diu que ells ja van votar a favor de la moció que va presentar l’equip de 
govern de Bordils. 
Segueix el regidor del GIB-PM Albert Martí per retreure a l’equip de govern que en el darrer Butlletí Muni-
cipal, en l’acta resumida del ple de juliol, hi falten detalls i intervencions seves prou significatives que no hi 
surten, i com a tals esmenta que en parlar dels camins que es van arreglar al Pla de Mollet ell es va queixar  
que s’arreglés un marge de propietat privada en el que l’Ajuntament no hi havia d’anar a fer res. Tampoc no 
surt que ja havia advertit que l’aigua no l’atura ningú i prova d’això és que en aquell mateix camp on es va 
fer la mota, amb una ploguda de 40 l/m2 l’equip de govern ja el va haver de tornar a refer. Diu que tampoc 
queda prou clar que quan ells advertien que si s’haguessin netejat les cunetes del  poble tantes vegades 
com la que va des del Mas de La Roda a Can Pibernat, l’equip de govern no hauria rebut ni una quarta part 
de les crítiques que ells li han fet, no es queixaven de les vegades que s’ha fet aquell tram sinó de les ve-
gades que no s’han fet altres trams del poble. També,  que quan varen criticar el conveni fet amb l’ACA per 
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al manteniment dels torrents hi troba a faltar dir que quan ells governaven sempre havien discutit i defensat 
davant l’ACA que la funció de camí del torrent havia superat la de torrent mateixa i que ara, amb la signatura 
d’aquest conveni, la reivindicació del poble quedava desvirtuada i per tant, Bordils hi perdia. També hi troba a 
faltar que en parlar de plantes i felicitar l’alcalde per haver aconseguit una fita que semblava impossible: que 
les plantes es fessin petites, no hi consta una frase imprescindible, que és que en un ple anterior l’alcalde 
havia dit que les plantes en lloc de créixer s’haurien de fer petites. Un altre exemple que esmenta és que 
quant a les pilones que es van treure del Barri del Molí, en el resum del Ple de gener el Butlletí diu que el 
GIB-PM se n’havia queixat diverses vegades, quan hauria d’haver dit que se’n van queixar durant més d’un 
any a cada Ple, i que ara hi afegeix que no s’havien tret per la tossuderia de l’alcalde. 
Amb tots aquests exemples el regidor vol dir que aquest Butlletí és partidista, que es resumeixen punts però 
a favor de l’equip de govern, que es treuen frases i paràgrafs importants i que aquest butlletí no està pas fet 
per l’ajuntament sinó per l’equip de govern. 
L’alcalde diu que s’hi miren molt en la redacció de les actes i que no hi hauria cap inconvenient a transcriure-
les íntegres, però el Butlletí ja diu que les actes són resumides i que per a més detall es pot consultar el Web 
o anar a les oficines. Afegeix l’alcalde que també s’intenta que la lectura sigui planera. 
Albert Martí afegeix que si algú vol saber què passa o què es diu en els plens de l’Ajuntament s’hauria de 
llegir les actes dels plens i no el butlletí, que una cosa és resumir i l’altre desvirtuar el que es diu.
Continua el regidor Albert Martí tornant al tema de la poda. Critica que els dos roures de davant el Pavelló 
Torrentó s’han podat malament, que estaria bé que es coneguessin les formes naturals dels arbres, perquè 
la forma natural d’aquells roures és forma de bolet i s’han podat com si fossin un avet. Afegeix que a les 
nandines del carrer Ample se’ls ha fet una poda ridícula i s’ha perdut el temps perquè el que s’havia de fer 
era podar les branques en lloc d’arrodonir-les tallant les fulles, que no s’ha de fer mai. 
L’alcalde pren la paraula per preguntar a la CUP, referent a l’horari de les terrasses tractat en el punt 7, si 
aniran a trobar als veïns de tots els establiments de Bordils que puguin tenir terrassa per saber-ne la seva 
opinió. Coral·lí Jou respon que sí. L’alcalde planteja què es farà respecte a un establiment si els veïns pro-
posen horaris diferents.
L’alcalde es dirigeix al GIB-PM per tal de fer algun aclariment sobre un tema que el regidor Albert Martí ha 
plantejat en més d’una ocasió referent a la suposada inactivitat de l’actual alcalde en respecte a l’oportunitat 
de desviament del torrent Palagret en el seu pas pel nucli urbà aprofitant les obres de construcció de la 
futura Variant de Bordils, desviament que, segons Albert Martí, ha estat per ells un tema importantíssim i 
prioritari. Però el cert és que, repassant la documentació relacionada, l’alcalde veu que l’única cosa que va 
fer el GIB-PM sobre aquest tema quan governava va ser arribar a la conclusió que s’havia d’encarregar un 
estudi, segons consta a l’acta de la sessió del juliol de 2010, però no li consta que aquest estudi existeixi, per 
això ara l’alcalde pregunta a l’Albert Martí si sap on és aquest estudi. Manela Blázquez diu que s’hauria de 
mirar què va passar amb aquest estudi ja que parlem d’anys enrera però creu que pel seu elevat preu es va 
deixar de banda i que ja respondrà la qüestió, que és possible que no s’arribés a fer l’encàrrec a l’enginyeria  
perquè es feien altres feines i recorda que en aquest tema, s’hi va treballar molt de temps. L’alcalde diu que 
no s’entendria que, sent aquest un tema importantíssim i prioritari segons el GIB, es deixés aturat per no 
gastar-hi els 23.800 € pressupostats per l’enginyeria per redactar l’estudi acordat en el Ple de juliol de 2010. 
Manela Blázquez diu que si hem d’entrar a valorar 4 anys de feina enfront dels 20 anys de l’actual alcalde, 
podem entrar-hi. Albert Serrats respon que només vol que se li aclareixi el perquè un tema que tant preocu-
pa  Albert Martí i el seu grup, ara sembla que ja es va deixar mort en el moment de rebre el pressupost per  
redactar l’estudi. 
L’alcalde explica que l’arranjament i restauració de camins rurals i forestals també ha estat objecte de críti-
ques per part del regidor Albert Martí. L’alcalde admet que qui critica pot tenir sempre una part de raó, però 
que un dels camins restaurats i criticat pel regidor és un camí que es va obrir ara fa uns 17 o 18 anys, quan 
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l’ajuntament va renunciar a replantar arbres a la feixa municipal per tal de destinar aquesta a camí públic que 
connectés el camí públic amb el riu Ter a la zona del Sorralet. Albert Martí insisteix que aquell camí és inútil 
perquè queda mort i a més hi ha la mota i no es pot girar. L’alcalde defensa la feina que es va fer en aquell 
camí sobretot perquè l’experiència demostra que si un camí no es cuida s’acaba perdent, i un camí és un 
patrimoni públic, que s’ha de mantenir. Albert Martí diu a l’alcalde que, ja que tant el preocupa el patrimoni 
públic, què ha fet per cuidar l’altra feixa. L’alcalde respon que res, però que això no significa pas que vulgui 
que es perdi. Albert Martí diu que els veïns ja saben que hi ha un camí i no es perdria, mentre que l’alcalde 
segueix defensant la necessitat de restauració d’aquell camí ja que, quan l’ACA hagi donat permís per ne-
tejar la mota, es podrà fer servir de ruta per tal que tothom qui ho vulgui, inclosos els alumnes de l’escola, 
puguin disposar d’un nou accés per visitar el riu Ter, cosa que també defensava Albert Martí quan ells ma-
naven i van aprovar la proposta de l’ACA per a la planificació de l’espai fluvial de la Conca del Ter en el tram 
Sarrià de Ter a Jafre. Per això, l’alcalde no entén que ara Albert Martí critiqui aquella actuació. Albert Martí 
diu que l’alcalde ha vist l’oportunitat de fer servir el projecte de l’ACA com a justificació, però que quan va fer 
la restauració del camí mai va dir que fos per fer visitable el Ter. Segueixen l’alcalde i el regidor amb el tema 
de  camins, entrant la discussió a una altra operació d’arranjament d’un tram de camí que és en terme de 
Cervià de Ter, i per això Albert Martí  pregunta a l’alcalde si no li sembla incoherent arranjar un tram de camí 
d’un poble veí. L’alcalde contesta que en moltes altres ocasions s’ha actuat en camins que no són tot de 
Bordils però s’ha fet perquè l’única part interessada i beneficiada és la gent de Bordils. Albert Martí insisteix 
que si aquell tram s’arranjava per anar al Bosquetó, perquè no es feia tot.
Referent a la, segons el regidor del GIB-PM, manca de sensibilitat de l’alcalde a l’hora de tallar o no els ar-
bres per haver-ne eliminat un que esquerdava la paret de la cantonada del pujant de la plaça de l’Ajuntament, 
l’alcalde li recorda que quan ell governava també va fer eliminar un quants arbres de la mateixa plaça que, 
segons ell mateix va reconèixer, tenien història, però els va fer tallar perquè diu que estaven malalts, no 
creixien prou bé, feien nosa i a més tenien una forma inconvenient. L’alcalde li demana si pot explicar qui ho 
determina i què vol dir que no creixien prou bé, què vol dir tenir una forma inconvenient, i a qui feien nosa uns 
arbres que feia 20 anys que hi eren i dels quals no s’havia queixat ningú. Albert Martí diu que feien nosa a la 
parada d’autos de xoc, eren petits, malalts i no creixien prou bé. Manela Blázquez diu que l’alcalde assimila 
dos casos que són diferents. 

SESSIÓ ORDINÀRIA  de 3 d’abril de 2014

1) S’aprova per unanimitat l’acta de la sessió anterior després d’introduir-hi unes precisions fetes per l’alcalde, 
el regidor Albert Martí i la regidora Montse Pou.

2) En el punt de despatx oficial es dóna compte de les resolucions d’alcaldia, correspondència, instàncies i 
disposicions d’interès municipal publicades en els butlletins oficials, sense que se’n destaqui cap d’especial 
interès. 

3) Ratificació del Decret d’Alcaldia 37/2014 d’adhesió de l’Ajuntament de Bordils al Pacte d’Alcaldes i Alcal-
desses, una iniciativa de la Comissió Europea per a la lluita contra l’escalfament de la Terra que consisteix 
en el compromís de pobles i ciutats que s’hi adhereixin per aconseguir els objectius comunitaris de reducció 
de CO2 mitjançant actuacions d’eficiència energètica i relacionades amb les fonts d’energia renovables. 
Després de les explicacions donades per Montse Pou, aquest punt és aprovat per unanimitat, tot i que com 
que està directament vinculat amb el següent punt núm. 4, es debaten simultàniament.
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4) Conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i l’Ajuntament de Bordils per a la redacció del Pla 
d’acció per a l’energia sostenible (PAES) del municipi de Bordils, que tindrà un cost total de 3.550 € dels que 
el 50% aniran a càrrec de l’Ajuntament de Bordils. Després d’algunes intervencions la proposta és aprovada 
per unanimitat. 
La regidora del GIB-PM Manela Blázquez diu que el fet de disposar d’un PAES dóna peu a demanar subven-
cions que no es podrien demanar si no el tinguéssim. 
La regidora Montse Pou diu que el PAES permetrà veure si tenim llacunes en respecte als nivells d’emissió 
d’altres pobles i veure on som, per tant, no es farà només per demanar subvencions. L’alcalde corrobora que 
no es redactarà el PAES només des d’un punt de vista egoista per poder demanar subvencions, sinó també 
per seguir una línia d’actuacions sostenibles energèticament.
Manela Blázquez diu que el PAES té moltes semblances amb el Pla d’acció local per a la sostenibilitat (PALS) 
i li sembla estrany que l’alcalde veiés amb mals ulls el PALS i ara vegi bé el PAES. L’alcalde li pregunta si sap 
que s’hagi manifestat alguna vegada contra el PALS. Manela Blázquez diu que generalment l’alcalde s’ha 
manifestat poc favorable a aquests instruments mediambientals. L’alcalde replica que el que ell va dir és que 
amb els més de 120.000 € que van costar les redaccions de les Agendes 21 i els PALS de Bordils i els tres 
pobles veïns es podien haver canviat bona part dels enllumenats dels quatre pobles, i que del que es queixa 
és que quan no hi ha diners tampoc hi ha subvencions tant si tenim els PALS aprovats com si no els hi tenim, 
i que amb aquells diners ja es podien haver fet moltes millores energètiques. Manela Blázquez diu que quan 
es van redactar les Agendes 21 i els PALS no hi havia alternativa, no hi havia l’oferta de poder triar entre els 
diners o la redacció dels plans i agendes i que el GIB està a favor d’aquests instruments mediambientals.
La regidora de la CUP Coral·lí Jou diu que ells ja s’han manifestat des del principi de legislatura a favor 
d’aquesta adhesió.

5) Per unanimitat s’acorda demanar a l’Àrea de Règim Econòmic i Noves Tecnologies de la Diputació de 
Girona una subvenció de 1.444,41 € per a adquisició de material informàtic.

6) S’aprova per unanimitat la modificació de l’ordenança municipal referent a sorolls i horaris de servei de te-
rrasses de bars i establiments hotelers, que s’havia deixat sobre la taula en l’anterior Ple a l’espera d’arribar 
a un redactat acordat entre els tres grups municipals.

7) S’aprova per unanimitat la Verificació del Text Refós del Pla especial urbanístic del Catàleg de Masies i 
Cases Rurals de Bordils, després que els tècnics municipals hi hagin incorporat les prescripcions assenya-
lades per la Comissió d’Urbanisme de Girona, requisits que aquesta Comissió considerava indispensables 
per a la publicació del Catàleg en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

8) La CUP-PA presenta una proposta de moció de suport a l’Assemblea Nacional Catalana, rebutjant les 
actituds amenaçadores i criminalitzadores dirigides contra els moviments polítics i socials que pacíficament 
i democràticament treballen perquè el proper 9 de novembre es convoqui una consulta a Catalunya sobre el 
futur polític del país. Amb aquesta moció es vol expressar també el suport del poble de Bordils, a través del 
seu Ple, a l’Assemblea Nacional Catalana, per la seva feina, que sempre s’ha caracteritzat pel seu tarannà 
democràtic i pacífic en favor del dret d’autodeterminació del poble català.
Aquesta moció, que com a suport a l’ANC gaudeix del vist-i-plau de la totalitat del Ple, no té l’aprovació 
unànime per una exposició de motius i un plantejament que no coincideix amb els criteris polítics i de forma 
que haurien desitjat l’alcalde i altres regidors i regidores de CiU i del GIB-PM. Malgrat aquestes objeccions 
manifestades contra el plantejament i la forma expressada en el seu preàmbul i també per la precipitació en 
què ho ha presentat la CUP-PA que no ha possibilitat el consens ideal en aquests casos, la moció de suport a 
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l’ANC és aprovada per 8 vots a favor i l’abstenció de Manela Blázquez, que reitera que dóna tot el seu suport 
a l’ANC però que no està d’acord amb el plantejament. 

9) No hi ha acords d’urgència.

10) En el torn de paraules la regidora d’ensenyament Assun Balló explica la recent presentació del Pla es-
tratègic local i d’ocupació per als municipis de la Llera del Ter per al període 2013 – 2020, del qual en l’últim 
butlletí ja s’informava dels treballs de preparació, organització i diagnosi, una actuació finançada amb fons 
europeus i el Departament d’Empresa i Ocupació i el Servei d’Ocupació de Catalunya. Assun Balló informa 
que es pretén promocionar la zona que es dirà Ter – Gavarres, i que el tècnic Narcís Jordi Torra està disposat 
a venir-ho a explicar als regidors i regidores interessats en el tema.
La mateixa regidora anuncia que el proper diumenge es celebrarà un cros, i el dilluns l’Escola de Música del 
Gironès farà un concert. Informa també que el Matí Natura es farà el diumenge 27 d’abril.
La regidora de Joventut i Esports Montse Pou informa de les diverses activitats previstes de fer dins l’àmbit 
de la seva regidoria, com el taller de manipulació de fusta, el programa “Cap on vas” per a jovent de 13 a 17 
anys i explica que ha sortit la subvenció d’Esports de la Generalitat i també la d’Acció Social de la Diputació, 
dins la qual l’any passat es va presentar el projecte La Palanca i que aquest any es tornarà a incidir en els 
seus objectius. 
Pren la paraula la regidora del GIB-PM Manela Blázquez per recordar que en el Ple passat l’alcalde va dir 
que volia fer uns aclariments, que no eren aclariments, sinó que volia posar de manifest dues interven-
cions d’Albert Martí en plens d’aquesta legislatura, i buscava actuacions de l’anterior govern per titllar-lo 
d’incoherent. Diu que, malgrat que les acusacions d’incoherència l’alcalde les dirigeix a Albert Martí per 
no ocupar-se del Torrent quan governava, com que aquest retret afecta tot l’equip de govern que ella en-
capçalava, com a primera responsable, respondrà ella. En primer lloc diu que l’alcalde pretén justificar la 
seva inactivitat en aquesta legislatura pel que fa a la construcció de la variant i afectació d’aquesta a la riera 
Palagret, en què ells, el GIB-PM, no s’havien ocupat del tema quan tocava, cosa que li sembla una excusa 
molt pobra i, a més a més, no és cert. Diu que tal com es va comprometre en l’anterior Ple que miraria el 
tema de l’estudi de desviament del torrent, ja que li semblava recordar que s’havia deixat per una qüestió de 
preu, cosa que ara confirma i, per tant, l’estudi no existeix. Quant a la consideració que fa l’alcalde que el seu 
equip no havia fet res per avançar en el tema del torrent, que té a veure amb el problema endèmic de Bordils, 
que són les inundacions, Manela Blázquez fa una extensa i detallada relació de les obres i actuacions fetes 
i de les moltes gestions fetes davant l’ACA i davant el Departament de Carreteres i d’altres organismes de 
la Generalitat que demostrarien que resoldre aquesta qüestió es va convertir en la prioritat del seu equip de 
govern. Segueix informant que en aquell moment no veien gaire factible que la construcció de la variant de 
Bordils tirés endavant, però per complir els compromisos i per continuar treballant en un tema que no havien 
abandonat mai, es va proposar al Ple l’encàrrec de l’estudi al qual feia referència l’alcalde, i afegeix que 
potser el desconeixement de l’alcalde, perquè no hi era o per falta de comunicació amb l’anterior cap del seu 
grup, és el que l’ha portat a fer una afirmació que, com es pot comprovar, és totalment falsa. 
L’alcalde diu que mai ha posat en dubte que l’anterior equip de govern hagi treballat, ni ha fet cap afirmació 
falsa. El que va fer va ser preguntar a Albert Martí què havia fet pel torrent quan governava ja que aquest ha-
via retret a l’alcalde una inactivitat respecte d’aquest tema. L’alcalde segueix dient que, segons la documen-
tació existent a l’ajuntament, hi ha un pressupost d’una empresa d’enginyeria per fer un estudi, pressupost 
que no es va acceptar i, per tant, el tema va quedar encallat i l’estudi sense fer. Per això l’alcalde es pregunta 
com és que, si l’equip de govern anterior va deixar el tema aturat, ara Albert Martí li retregui que no ha fet res. 
Manela Blázquez diu que l’alcalde va dir que Albert Martí era incoherent, que li va preguntar on era l’estudi 
i que no havia fet res en aquest assumpte, però que en la seva exposició anterior queda explicada la feina 
feta.
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L’alcalde insisteix que mai ha dit que l’anterior equip de govern no fes res, del que es queixa és que el regidor 
Albert Martí pregunti per què no s’ha avançat en el tema del desviament del torrent quan resulta que ell ho va 
deixar aturat en no fer l’encàrrec de l’estudi, i que el que havia d’haver fet el regidor era pensar el que deia, 
que si era un tema tan importantíssim, perquè es va deixar aturat.
Manela Blázquez pregunta si no fer un estudi ja vol dir no fer res, i reitera que, després d’haver treballat tant 
per treure l’aigua del poble, li sap greu que se’ls digui que no han fet res i que això, a ningú, li agrada.  Montse 
Pou diu que el seu grup pensa el mateix.
Pren la paraula la regidora Irene Panella, que pregunta per què s’havia tardat tant a netejar el Pavelló Torren-
tó després de la festa del Jovent. Montse Pou respon que l’empresa de neteja no ha complert amb el que es 
va acordar, que era tenir el Pavelló en condicions el dilluns tarda.
Intervé el regidor del GIB-PM Albert Martí fent lectura del següent:
“En el Ple passat, l’Alcalde va buscar incoherències en actuacions del nostre grup i meves, però el seu intent crec que no va tenir 
èxit.
I per intentar trobar alguna incoherència, ha hagut d’anar-ne a buscar fins a la legislatura passada. Això deu voler dir que durant els 
tres anys que porta governant i que nosaltres hem estat a l’oposició no n’ha trobat cap per retreure’ns.
I encara diria més, a les que s’ha volgut agafar, no ho són d’incoherències. De manera que els arguments que l’Alcalde va donar, 
han tornat a posar sobre la taula feines mal fetes per l’equip de govern.
Creiem que l’Alcalde, que en un ple, amb una actitud pedant, ens va etzibar que sempre havia tingut oposició i que la nostra no el 
molestava, realment no és així. La nostra oposició si que el molesta, i ho prova aquesta darrera feina de buscar actes passades, de 
quan nosaltres governàvem, per veure si troba alguna incoherència. El sr. Alcalde el que hauria de fer és dedicar-se a governar el 
poble i millorar el que li critiquen.
De fet, i ja que l’alcalde està llegint les actes de la legislatura anterior, la que governàvem nosaltres, estaria bé que es mirés quantes 
crítiques a gestions mal fetes rebíem nosaltres i quantes n’està reben l’actual equip de govern.
Estic segur que la nostra gestió no va rebre ni un 10% de les crítiques que esteu rebent vosaltres. Això deu voler dir alguna cosa. 
I estic segur que cap dels que hi varem ser la legislatura passada s’atreviria a dir que el cap de l’oposició no era dur. Però hi ha 
una cosa, i és que el cap de l’oposició de la legislatura passada hi entenia més de les feines del dia a dia que els dos membres de 
l’actual equip de govern junts. I ja sé que les comparacions són odioses, però ja que l’Alcalde es permet d’anar a comparar al Casal 
els números de la legislatura passada amb els d’aquesta, permeteu-me que jo també us compari.
En el ple passat, l’Alcalde va retreure que critiqués que s’havia arreglat un camí que queda mort i no porta enlloc. Un camí que si es 
vol girar s’ha de fer en propietat privada o recular quasi mig kilòmetre que fa de llarg aquell camí. I va dir que no sé quants anys fa, 
vaig afirmar que s’havien d’arreglar els camins de la vora el riu.
Jo no hi veig cap incoherència. Ens hem alegrat que s’hagin arreglat els camins del Ban. Una altra cosa és que estem d’acord o no 
d’on es treuen els diners per arreglar-los i quan han costat aquells camins, però que s’arregli un camí inútil, que no porta enlloc, ho 
continuo considerant una feina i una despesa inútil, i més quan encara queden camins per arreglar al pla. I tornar a treure aquest 
tema, ho considero un error per part de l’Alcalde. La conclusió que faig és que un any després d’arreglar-lo, continua sent un camí 
inútil que no porta enlloc, i continua sent una feina mal feta.
Nosaltres varem fer un projecte de recuperació dels espigons del riu per fer-hi un camí. Arreglar aquell camí abans, sí és una in-
coherència, i si haguéssiu tingut previst fer el camí de les esculleres, ho hauríeu dit fa un any, que és quan vareu arreglar aquell 
camí. El que està fent l’Alcalde és voler rentar la cara a una mala gestió.
I ja que parlem de camins, dir-vos que em fa gràcia que arregléssiu un camí en terme de Cervià, passat Rissec. Això si és una in-
coherència. L’Alcalde en el ple passat es va voler defensar posant un altre cop una altra excusa un any després d’haver-lo fet, dient 
que es va arreglar per anar al Bosquetó.
Dir-li a l’Alcalde que allà es va tornar fer una feina inútil, i a més, en un poble veí. I dic que és una excusa de l’Alcalde, perquè per 
aquell camí ja no s’hi pot anar al Bosquetó.
És fer el ridícul teixir una excusa i no comprovar si el que es diu té sentit.
En quan a la incoherència que l’Alcalde diu que jo, com a defensor dels arbres hagués fet tallar 10 o 12 til·lers escanyolits, malalts, 
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mal podats i a causa d’això, amb branques mig mortes, i que a més feien nosa a les parades de la festa, m’explico:
El cap de l’oposició en aquell moment, no es va queixar de que aquells arbres no estiguessin malalts o no fossin un perill, perquè 
hi entén d’arbres. Es va queixar de que aquells arbres els havia plantat un familiar seu, i era un tema sentimental, però aquí es va 
acabar la queixa.
Si més no, és curiós que l’Alcalde ens busqui les pessigolles per uns arbres malalts que vaig fer tallar, i que al cap de pocs dies 
l’Alcalde ordeni tallar uns arbres que no estaven malalts, sinó més aviat al contrari, a la Ctra. Palamós.
I parlant d’arbres, no puc dir que sigui una incoherència que l’Alcalde en talli de sans. Un alcalde a qui he sentit dir perles com que 
els arbres en comptes de créixer s’haurien de fer petits, o que a Bordils sobren arbres, no actua amb incoherència.
Un Alcalde, que si no m’equivoco, en el seu moment va fer tallar els xiprers immensos del cementiri, o que va fer tallar totes les 
Mèlies (que a més eren molt grosses) de banda i banda i de dalt a baix del carrer Torrentó, que va fer tallar els til·lers de la plaça 
del poble, i que en el seu projecte de remodelació d’aquella plaça no tenia pensat plantar-hi cap arbre. I va ser cosa del nostre grup 
plantar-hi el lledoner que hi ha actualment. Un Alcalde que durant el seu mandat es va tallar el Bordilenc d’en Gepus, un Bordilenc 
que per edat i mida era un tresor pel poble, i un alcalde que serà el primer que se li haurà mort un dels arbres monumentals i que 
n’haurà deixat un altre de tocat. A un alcalde així, no se li pot dir que tallar aquells arbres de la Ctra. Palamós hagi estat una in-
coherència, sinó més aviat el contrari.
El que si és una incoherència és que els arbres de la Ctra. Palamós segurament s’hagin tallat perquè arrencaven les voreres, i en 
canvi al carrer Montserrat s’arreglin els escocells dels arbres. Un cop més l’alcalde fa diferències entre veïns.
I parlant dels arbres del carrer Montserrat, dir que no és gaire maco arreglar primer l’escocell de l’arbre de davant a cal seu fill. Amb 
actuacions com aquesta, no s’ajuda gaire a la credibilitat dels polítics, ni que sigui a nivell local”.

L’alcalde en aquest punt interromp la lectura d’Albert Martí i pregunta a Manela Blázquez si està d’acord 
amb això que “el primer arbre el qual es va arreglar l’escocell va ser el de davant la casa del fill de l’alcalde”.
Manela Blázquez es disculpa dient que en aquest moment no estava escoltant Albert Martí. 
Assun Balló opina que qualsevol actuació en un carrer es comença pel principi, i per casualitat al principi del 
carrer, hi viu el fill de l’alcalde.

Continua Albert Martí amb la seva exposició dient:
“Una altra incoherència és que ens queixéssim que vareu anar a regar un arbre quan estava mort, i que ens dieu que el vareu regar 
4 o 5 vegades. Si l’haguéssiu regat 4 o 5 vegades quan convenia, no s’hauria mort.
Incoherència és signar un conveni amb l’ACA (Agència Catalana de l’Aigua) que a més de no servir per res, anul•la la feina que ha-
víem fet l’anterior equip de govern i la comunitat de regants perquè el torrent fos reconegut com a camí, i incoherent és que l’Alcalde  
digui que s’arreglarà el torrent quan convingui i no ho faci.
És incoherent que l’Alcalde digui que no vol regar els arbres i els deixi morir, perquè l’aigua costa diners, quan l’aigua que gasta 
l’ajuntament la té de franc. És incoherent que no regui els arbres amb aigua que li surt de franc i deixi morir els arbres que no surten 
de franc a l’ajuntament quan s’han de replantar. És incoherent que l’Alcalde sempre se’n cuidi de les mateixes parts del poble i en 
deixi d’oblidades d’altres.
Que un camió aixafi un arbre i arranqui tota la vorera i l’escocell, i que la pòlissa de l’assegurança només s’hi inclogui el preu de la 
vorera és simptomàtic del que valen els arbres per l’Alcalde. El poble ha hagut de pagar l’arbre refet. Això és incoherència.
I ja per acabar, la incoherència més gran de l’alcalde va ser l’any 2007 amb la seva retirada definitiva de la política municipal, 
anunciada a bombo i plateret, amb festes de comiat i regals, i la seva tornada el 2011 per assolir l’alcaldia competint amb els grups 
existents i amb un nou grup encapçalat pel seu fill”

Afegeix el regidor del GIB que si parlem d’incoherències en el seu escrit ja n’ha assenyalat algunes.
   
Pren la paraula l’alcalde per fer un aclariment en relació amb el conveni fet amb l’ACA per a la neteja de 
les  lleres de les rieres i torrents, conveni que el regidor del GIB-PM Albert Martí sempre ha criticat perquè 
segons ells sempre s’havia defensat i discutit amb l’ACA que la funció de camí havia de prevaler per sobre 
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la de torrent, i ara per culpa d’aquest conveni això no podrà ser. L’alcalde diu a Albert Martí que si abans de 
fer aquestes manifestacions hagués consultat algú que entengués de reglaments i d’administració s’hauria 
estalviat de fer el ridícul, ja que és prou conegut que l’Administració, i concretament l’Agència Catalana de 
l’Aigua, mai renunciarà a la titularitat d’una llera pública anant contra la pròpia llei. L’alcalde pregunta a Albert 
Martí d’on ho ha tret, això que el poble reivindica que el torrent ha de fer de camí, o potser s’ho ha inventat 
per tal de tenir un argument barat per anar contra l’alcalde. L’alcalde es dirigeix a Manela Blázquez i li re-
corda, que en l’Agenda 21 que ells mateixos van aprovar el 2010, en el capítol que tracta de la regulació i 
us del sòl no urbanitzable de Bordils i en la secció de sistema hidrogràfic, hi ha un article que expressament 
prohibeix la circulació de vehicles per l’interior de les lleres, i pregunta a Manela Blázquez si encara pretenen 
fer creure que negociaven amb l’ACA la circulació pel torrent perquè la condició de camí havia superat la de 
torrent. 
Manela Blázquez respon que quan van dir que la depuradora en lloc d’abocar al torrent ho fes a un rec, van 
fer servir l’argument que el torrent feia de camí, per evitar que la depuradora hi desaigüés.
L’alcalde li diu que això ja s’ho creu, però que no li serveix, perquè Albert Martí està parlant del conveni entre 
l’ACA i l’Ajuntament, i ella està parlant d’una altra cosa que és el desguàs de la futura depuradora. L’alcalde 
retreu a Albert Martí la manca de coherència en defensar en els plens actuals uns criteris totalment contraris 
als que ell mateix havia aprovat quan governava i va aprovar l’Agenda 21 de Bordils. Albert Martí reconeix 
que no lliga el que diu l’Agenda 21 respecte a les lleres amb el que ells defensaven davant l’ACA, que és cert 
que l’ACA no discutirà la titularitat de les lleres, però que ells ho defensaven interessadament.
La regidora Montse Pou diu que Albert Martí parla com si posseís la veritat, quan senzillament és la seva 
opinió.
El regidor de la CUP-PA Joan Antoni Simón diu que Albert Martí ha fet una referència a gent del seu grup, 
que volen pensar en el que s’ha dit i que ho contestaran.
Finalitza l’alcalde dient a Albert Martí que el repta que demostri quan va dir que abandonava la política defi-
nitivament i, també, on va dir que en aquest poble sobraven arbres i que volia que es tornessin petits.

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA de 28 d’abril de 2014

1) Es celebra el sorteig per a l’elecció de membres de la mesa electoral única de Bordils per a les eleccions 
al Parlament Europeu del dia 25 de maig de 2014, en el quals resulten elegides les següents persones:
 President: Narcís Combis Sais
 1r. Vocal: Marc Carreras Sararols
 2n. Vocal: Guillem Turon Mallol

SESSIÓ ORDINÀRIA  de 8 de maig de 2014  

1) S’aprova per unanimitat l’acta de la sessió anterior, després d’introduir-hi unes precisions fetes per l’alcalde 
i Manela Blázquez.

2/ En el punt de despatx oficial es dóna compte de les resolucions d’alcaldia, correspondència, instàncies i 
disposicions d’interès municipal publicades en els butlletins oficials i, en particular, es donen a conèixer els 
informes del 1r trimestre de 2014 elaborats per la tresorera i l’interventor de l’Ajuntament referents al com-
pliment d’allò que disposa la legislació vigent sobre mesures de lluita contra la morositat en les operacions 
comercials. 
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3) Modificació de l’Ordenança fiscal núm. 16 reguladora de la taxa per aprofitament especial del domini pú-
blic local, a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments d’interès general, i aprovació de 
la nova ordenança que entrarà en vigor l’1 de gener de 2015. 
La raó d’aquesta modificació és que les companyies de telefonia mòbil, que havien impugnat davant el Tribu-
nal Suprem i davant el Tribunal Europeu l’ordenança que regia en molts ajuntaments, han obtingut sentència 
favorable i, per tant, la declaració d’il·legalitat de la taxa municipal que se’ls cobrava.
La proposta de modificació és aprovada per unanimitat.

4) Amb els vots favorables del grups de CiU i CUP-PA i amb l’abstenció del GIB-PM, s’aprova la proposta 
de verificació del Text Refós de l’expedient de modificació puntual núm. 1/2013 de les vigents Normes de 
Planejament de Bordils.

5) L’alcalde informa que l’Associació de Municipis per l’Independència, de la qual l’Ajuntament de Bordils  
forma part, presenta un manifest que, entre altres, lamenta el rebuig al constant menysteniment expressat 
amb contundència per part del Congrés dels Diputats espanyol contra les legítimes i democràtiques aspira-
cions del poble de Catalunya, defensa el dret a l’autodeterminació dels pobles, defensa el dret a decidir i a la 
celebració d’una consulta a Catalunya i expressa el suport al Govern de Catalunya en totes les accions que 
vagin encaminades a aconseguir aquest objectiu.  
La proposta de donar suport al manifest de l’AMI és aprovada per unanimitat.

6) En compliment de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat finan-
cera, es presenta el Pla Econòmic Financer de l’Ajuntament de Bordils per tal de complir amb els objectius 
d’estabilitat i de regla de la despesa en el termini de l’any en curs i el següent. 
El Pla Econòmic Financer és aprovat amb els vots favorables de CiU i el GIB-PM, amb l’abstenció de la CUP-
PA per no haver tingut temps d’examinar-lo. 

7) Per unanimitat s’aprova la modificació de crèdit núm. 1 de 2014, per la qual es destina el superàvit legal-
ment disponible provinent de l’exercici 2013 a les següents consignacions:

a) 64.385,93 € a amortització anticipada de préstecs bancaris.
b) 5.200,00 € a increment d’inversió al Pavelló Blanc-i-Verd.
c) 10.000,00 € a reforma de les instal·lacions semafòriques de la cruïlla del carrer Montserrat amb C-66.
d) 45.000,00 € a reposició d’asfaltatges a carrers Montserrat, Narcís Aliu i lateral Pavelló Blanc-i-Verd.
e) 13.000,00 € a renovació d’enllumenat públic de carrers Sèquia, M. Bruguera, M. Plantés i Canyes.

8) Es proposa demanar a l’Àrea d’Assistència i Cooperació de la Diputació de Girona una subvenció de 
20.176,00 €, bona part dels quals anirien destinats al muntatge de barana de protecció d’uns 440 metres 
adossada al Canal Vinyals, en el tram des de carrer Canyes fins a la comporta del Mas Riera, i  amb la 
part restant s’incrementaria l’obra d’asfaltats a l’entorn del Pavelló Blanc-i-Verd. La regidora de la CUP-PA 
Coral·lí Jou diu que el cost de la barana és massa alt i que el seu vot és l’abstenció. La regidora Manela 
Blázquez, del GIB-PM, diu que hi voten a favor perquè ells també tenien previst instal•lar-la.   

9) Per unanimitat s’acorda sol·licitar a l’Organisme Dipsalut una subvenció de 1.800,00 € per a despeses de 
funcionament del consultori local.

10) Per unanimitat s’acorda sol·licitar a l’Agència Catalana de l’Aigua una subvenció per a actuacions de 
conservació i manteniment de lleres públiques en trams confrontants amb zona urbana, assumint la condició  
que un 20% del total del cost aniria a càrrec de l’Ajuntament. 



11) Amb els vots favorables del grup de CiU i del GIB-PM, i amb l’abstenció de la CUP-PA s’aprova 
l’actualització de l’Inventari de Béns, Drets i Obligacions Municipals referits a 31 de desembre de 2013, i fer-
hi constar el canvi de qualificació de la finca registral 2223 de titularitat municipal del Pla Suardell.

12) No hi ha acords d’urgència.

13) En el torn de paraules la regidora d’ensenyament Assun Balló informa que s’ha obert la inscripció per al 
Casal d’Estiu, que el fa la mateixa empresa de l’any passat i que hi regiran les mateixes condicions.

SESSIÓ ORDINÀRIA de 5 de juny de 2014  

1) S’aprova per unanimitat l’acta de la sessió anterior.

2) En el punt de despatx oficial es dóna compta de les resolucions d’alcaldia, correspondència, instàncies i 
disposicions d’interès municipal publicades en el butlletins oficials i, en particular, s’informa dels següents:

a) Resolució de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona de 6 de maig de 2014, que dóna conformitat 
al Text Refós del Pla especial urbanístic del catàleg de masies i cases rurals de Bordils.
b) Resolució de la Junta de Govern de la Diputació de Girona, de 20 de maig de 2014, per la qual s’inclou 
a la llista de reserva per a futures resolucions la sol·licitud de subvenció per a substitució de illuminàries 
a diversos carrers del municipi.
c) Resolució de la Junta de Govern de la Diputació de Girona, de 3 de juny de 2014, que atorga una   
subvenció de 25.500,00 € dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural. 

3) Per unanimitat s’aprova la proposta de festes locals a Bordils per a l’any 2015, que seran el 24 d’agost i 
el 29 d’octubre.

4) Amb els vots favorables dels grups de CiU i GIB-PM, i l’abstenció de la CUP-PA, s’aprova la segregació 
de la finca registral núm. 2223 del pla Suardell, finca de propietat municipal, que després de la segregació 
quedarà formada per una finca edificable de superfície 770,40 m2 i l’altra part destinada a zona verda de 
superfície 92,47 m2.

5) Per unanimitat s’aproven els padrons de contribuents i les llistes cobradores corresponents a l’any 2014 
de l’IBI Urbana, taxes conservació de clavegueram i cementiri i de guals per entrada de vehicles.  

6) L’alcalde proposa prorrogar per un termini de 5 anys la concessió per a la gestió del servei municipal 
de sanejament a l’empresa Prodaisa (Proveïments d’Aigua S.A.) per un import inicial per a l’any 2014 de 
17.570,04 € més l’IVA reglamentari, amb un total de 21.259,76 €, incrementant sobre aquest preu l’IPC oficial 
a partir del 2015.
La proposta és aprovada amb els vots favorables de CiU i GIB-PM i l’abstenció de la CUP-PA, que manifes-
ten que els hauria agradat tenir la proposta amb més temps d’antelació per a examinar-la.

7) Per unanimitat s’aprova la Ordenança reguladora de l’Administració Electrònica de l’Ajuntament de Bor-
dils, necessària per a la millora de la regulació de les formes, els mitjans i els procediments d’informació i 
participació dels veïns i entitats ciutadanes en la gestió municipal.
8/ No hi ha acords d’urgència.
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9/ En el torn de paraules la regidora Montse Pou explica que el programa informàtic que es va fer servir per 
crear la web s’ha d’actualitzar, i que es tindrà en compte l’ordenança de l’Administració electrònica.
El regidor Jordi Barrera informa que la Junta Central d’Usuaris d’Aigües del Baix Ter ha aprovat els seus 
Estatuts en comissió i que se sotmetran a l’aprovació de la Junta General el proper 26 de juny de 2014.
La regidora Manela Blázquez pregunta per què no s’ha netejat el tram de carretera Vella que va des de Can 
Capdeferro fins a l’hostal Les Gavarres. L’alcalde explica que no s’ha netejat perquè quan el senyor Capde-
ferro va fer la cessió de terreny a la part sud de la seva finca es va pactar verbalment que, com que l’obertura 
d’aquell tram no és urgent, s’obriria al trànsit enderrocant la paret vella quan ell hagués pogut construït la 
nova paret de tancament amb la nova alineació.
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AMPLIACIó TEMPorAL dE LA BrIgAdA MUNICIPAL

A partir del 28 de juliol fins a finals d’any,  l'Ajuntament de Bordils podrà comptar amb una persona 
més treballant pel poble i pel manteniment i millora dels espais públics del municipi.

L'Ajuntament i l'Àrea de Promoció Econòmica del Consell Comarcal del Gironès han fet les gestions 
pertinents per optar a les subvencions que la Generalitat de Catalunya, ofertes a través del Servei 
d'Ocupació de Catalunya, amb el suport econòmic del Fons Social Europeu i el Ministerio de Empleo 
i Seguridad Social. 

A través de la convocatòria:
 a) ORDRE EMO/174/2014, de 5 de juny, per la qual s’estableixen les bases reguladores per 
a la concessió de subvencions per a la realització del programa Treball i Formació adreçat a 
persones en situació d’atur beneficiàries de la renda mínima d’inserció, i s’obre la convocatòria 
per a l’any 2014 destinada a entitats locals i a entitats sense ànim de lucre. 

D’acord amb les llistes i perfils de les persones derivades del SOC que complien amb les bases de 
la convocatòria, i degut a que a Bordils no hi havia cap persona que s’ajustés al perfil necessari i 
complís les condicions, es va seleccionar al senyor Francesc Curt Mengual de Sant Jordi Desvalls.

El cost per a l’Ajuntament de Bordils és de la liquidació, i la resta de les cobertures salarials i 
seguretat social van a càrrec de la subvenció adjudicada.



AgrAïMENT
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Després de rebre la notificació que la Coral Sant Esteve es dissolia i deixava de ser una 
de les entitats que han dinamitzat la vida cultural del nostre poble, el Ple de l’Ajuntament 
de Bordils els transmet el seu agraïment i reconeixement per tots els anys de dedicació. 

Cent anys d’història són els que porta la Coral a les espatlles. Cent anys de música i cançons, 
de persones que n’han format part i que han tingut la voluntat que la música, tan arrelada 
al nostre poble, continués essent present en la vida de tots els bordilencs i bordilenques.

Tots i totes hem tingut ocasions de poder-los escoltar al nostre poble en dates 
assenyalades: el dia de la Festa Major, per Nadal, juntament amb la coral infantil de 
l’escola i en pobles veïns en les seves festes majors, castanyades, comunions, festes de 
la vellesa, i també anant a portar l’alegria de la música a alguna residència d’avis per Nadal...

La dedicació dels seus integrants, altruista i desinteressada, units amb l’objectiu comú 
de cantar i de regalar-nos les seves cançons de les mans de la seva actual directora, 
la Sunsi Ferrer, ha estat la clau de poder gaudir-ne durant aquests últims anys. Darrere 
de cada concert hi ha una dedicació, un temps d’assaig i d’esforç que, voluntàriament, 
setmana rere setmana, han realitzat tots i cada un dels components de la Coral. 

Des dels seus inicis i per diferents motius hi ha hagut aturades temporals, per 
això desitgem que la que s’esdevé en aquests moments també en sigui una més.

Per tot plegat, volem donar-los les gràcies a tots els seus components actuals i 
a totes les persones que en algun moment de la seva història n’han format part.  

Bordils, juliol de 2014

L’Ajuntament

CorAL sANT EsTEVE dE BordILs
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oPINIó dELs grUPs MUNICIPALs- CUP

ArA És L’HorA, L’HorA dEL PoBLE                                                    
Fa molt que patim i fa molt que lluitem. I, darrerament, encara amb 
més força cridem, sortim al carrer, ens mobilitzem, ens donem les 
mans fins allargar cadenes de centenars de quilòmetres... i ens 
esperancem amb un futur sense cadenes. Malgrat tot, però, res està 
decidit: tot està per fer...i tot és possible.   
S’acosten mesos decisius en el camí cap a la llibertat del nostre poble i a nosaltres, la gent de 
Bordils, ens caldrà fer un pas endavant perquè aquest futur alliberat esdevingui irreversible.
No és senzill. Venim d'un cicle mobilitzador molt llarg (resposta a l'Estatut amputat pel TC, consultes 
populars sobre la independència, 11 de setembre 2012, Via Catalana...), que pocs altres pobles del 
món han pogut allargar durant tants anys en el darrer segle. I nosaltres, malgrat els entrebancs, 
encara hi som: tossuts, alegres i exigents. Però ens caldrà treure encara més forces d’allà on ens 
pensem que ja no n’hi ha i...posar una marxa més.

Per bé o per mal, aquesta tardor serà històrica. Per una banda, novament l’ANC convoca l’11 de 
Set un acte que segurament tornarà a ser multitudinari i històric. La mateixa ANC i Òmnium s’han 
unit per tirar endavant Ara és l’hora, campanya que promou el dret a decidir. I també al setembre, 
òbviament, amb la convocatòria oficial de la Consulta (i la més que previsible prohibició per part 
de l’Estat espanyol) es viuran unes setmanes d’allò més intenses en l'àmbit institucional, jurídic i 
mediàtic.
Però més enllà del paper dels partits polítics, els jutges i els milers de voluntaris (que participen en 
una o altra entitat regularment), allò que resultarà decisiu serà la implicació popular:
1) Si al setembre ens prohibeixen la Consulta, i la majoria de nosaltres ens quedem a casa mirant-
ho per la televisió, mala peça al teler. El govern de CiU apel·larà a unes eleccions plebiscitàries que 
no faran res més que dilatar el procés (parlen del 2016!), desmobilitzar la gent i obrir de bat a bat la 
sortida pactada entre despatxos. 
2)Si  per contra, quan prohibeixin la consulta, hi ha un poble disposat a mobilitzar-se i organitzar-se 
perquè la seva veu sigui escoltada mitjançant una consulta, un poble que exigeix al seu govern que 
compleixi el seu compromís electoral de fer un referèndum tant sí com no, tot desobeint la legalitat 
espanyola...,tot serà diferent. Perquè llavors, davant la pressió popular, el govern Mas no tindrà 
altra alternativa que convocar un referèndum que, malgrat que no sigui legal, sí que serà legítim. És 
més, el govern compta amb suficients mecanismes logístics perquè tant la votació com el resultat 
tinguin les suficients garanties democràtiques per ser reconegut aquí i internacionalment. I per 
acabar-ho d’adobar, s’hauria de plantejar amb una sola pregunta (“Vols que Catalunya esdevingui 
un estat independent?”) de resposta binària (o Sí o No), fet que encara aclariria més els resultats i 
convertiria, de facto, una consulta no vinculant en un referèndum d’autodeterminació.

Ens grinyola l’excessiva delegació en les institucions que s’ha fet darrerament (“ara és l’hora dels 
partits, nosaltres ja ens hem manifestat”). És un risc massa alt que no ens podem permetre si 
perseguim la independència i no un nou pacte com el de la transició del 77. Cal que la gent torni a 
liderar el procés i les institucions l’acompanyin, i no viceversa. Però per a això, cal anar-hi, anar-hi 
i anar-hi (que deia Joan Sales). Per això, animem la gent de Bordils a recuperar l’esperit, la il•lusió 
i l’organització de la Consulta sobre la independència que vam dur a terme entre tants a Bordils, 
treballant primer pel referèndum i, llavors, per la victòria incontestable del Sí.

De fet, no fem res més que cridar a l’empoderament popular, necessari per a la ruptura independentista 
i indispensable per engegar un procés constituent (popular, democràtic i sense tuteles) que assenti 
les bases per les quals s’ha de regir el nou estat, de baix a dalt. Perquè volem la independència per 
canviar-ho tot. Som-hi!
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 dEsCoBrIM BordILs

El dissabte 21 de juny l’escola de Bordils ens va sorprendre amb una espectacular exposició de la 
qual van poder gaudir totes les persones que van decidir agafar la bicicleta i fer una passejada pel 
poble seguint l’itinerari planificat. 
L’escola de Bordils, com ja havíem informat anteriorment ha estat dos cursos escolars realitzat 
un projecte anomenat “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” en associació amb les escoles del municipi portuguès de Moita. Treballaven 
conjuntament utilitzant els mitjans audiovisuals com a base de les seves creacions. El resultat 
del seu treball va ser una extensa producció audiovisual que es va recollir el dia de l’exposició: 
fotografies i peces audiovisuals d’espais i retrats de persones, oficis i entorns del nostre poble. 
Totes les classes de l’escola de Bordils van presentar les seves creacions i alguns alumnes van ser 
els encarregats de presentar els treballs als assistents al llarg del dia. 

Moltes persones es van quedar amb les ganes de poder veure algunes de les gravacions i fotografies. 
Per aquest motiu, durant els dies de la Festa Major de Bordils, hi haurà una mostra exposada al 
Casal del poble i es projectaran les peces audiovisuals.  
Felicitats a l’escola –mestres i alumnes- pel treball realitzat.  

EXPosICIó BordILs-MoITA
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 dEsCoBrIM BordILs

El riu i el barquer, a la desembocadura del torrent Palagret al Ter Les vivències en els refugis del camp d’aviació de la República, al refu-
gi dels guatlleros

Les pomeres al llarg de les estacions de l’any, a Can Pou Els arbres monumentals, a l’alzina de la Canova

Els arbres i el bosc cremat, a Can Cua Les cases pairals, a Can Baldiret

diferents espais del nostre poble, un marc adequat 
per a la mostra de fotografies i audiovisuals
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ACTUACIoNs dE MILLorA AL PoBLE

Davant la necessitat de reduir el consum energètic i, per tant, el conseqüent cost econòmic 
i ambiental, l’Ajuntament realitzà la substitució d’un total de 54 làmpades semafòriques que es 
troben instal·lades a la cruïlla de la carretera Palamós amb el carrer Montserrat. Aquesta adequació 
tecnològica es va portar a terme durant la segona quinzena de juny.

Totes les làmpades eren d’incandescència, amb un consum variable depenent de cada tipus 
d’element, que oscil·laven entre els 100 W i els 75 W.

L’actuació consisteix bàsicament en la substitució de les làmpades d’incandescència de la instal·lació 
per òptiques de tecnologia LED i així millorar les característiques funcionals, ambientals, tècniques 
i econòmiques associades al funcionament dels semàfors utilitzant els avenços tecnològics 
disponibles. Per complementar aquesta substitució ha calgut adaptar els reguladors de trànsit 
existents a aquesta nova tecnologia i als nous consums elèctrics de les instal·lacions semafòriques.

Les òptiques LED estan desenvolupades i concebudes per a poder ser implementades en els 
semàfors existents, i en els de nova instal·lació, sense necessitat de fer cap modificació en el 
disseny constructiu existent.

sUBsTITUCIó d’ÒPTIQUEs sEMAfÒrIQUEs

Vista anterior del conjunt semafòric. Semàfor del carril en direc-
ció Girona o la Bisbal en verd, mentre que el del carril d’accedir 
a la Carretera Vella o al carrer Montserrat és en vermell.

Vista actual del conjunt semafòric. Semàfor del carril en direcció 
Girona o la Bisbal en verd, mentre que el del carril d’accedir a la 
Carretera Vella o al carrer Montserrat està intermitent en groc.

La instal·lació d’òptiques LED en els semàfors comporta una sèrie d’avantatges respecte dels 
semàfors tradicionals de bombetes (tant incandescents com halògenes), que es relacionen a 
continuació:

• Millora de la seguretat en les interseccions (millor visibilitat i reducció de l’efecte fantasma). 
Les òptiques LED proporcionen una major seguretat viària ja que ofereixen una major brillantor 
i lluminositat. Les òptiques LED no necessiten de cap element reflectant en el seu interior per a 
emetre la llum, per tant, no té efecte de llum fantasma causada per llum solar.
• Alt contrast. Els LED tenen un alt contrast amb la llum solar i una major visió a distàncies 
elevades.
• Millora de la disponibilitat en termes de servei de les installacions.
• Increment important de la fiabilitat i vida útil de les òptiques LED.
• Manteniment  de la visibilitat quan fallen alguns LED.
• Millor facilitat d’alimentació amb bateries en reguladors adaptats quan falla el corrent.
• Reducció de les operacions i els costos de manteniment.
• Estalvi energètic, per reducció important del consum elèctric.
• Elevada resistència mecànica. En tractar-se d’elements 100% sòlids, resisteixen cops i 
vibracions molt millor que un llum incandescent.
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ACTUACIoNs dE MILLorA AL PoBLE

Donades les característiques de la tecnologia de LED, el consum dels semàfors es veu reduït de 
forma molt considerable respecte als de làmpades.

Això representa un estalvi energètic molt important que repercuteix directament en els següents 
punts:

• El consum d’una òptica LED sol estar comprès entre 6 W i 20 W enfront dels 75 W ó 100 W 
d’una làmpada incandescent.
• Es redueix el cost de la factura de la companyia elèctrica en disminuir de forma significativa 
el consum.
• Es redueix el terme de potència contractada a la companyia elèctrica de les escomeses 
existents amb els consegüent estalvi econòmic.

AsfALTATgE AL C. MoNTsErrAT I  LATErALs dEL PAVELLó BLANC I VErd

Segurament, quan llegiu aquest article, s’estaran duent a terme les obres de renovació d’asfaltge al 
carrer Montserrat, carrer Narcís Aliu i laterals del pavelló Blanc i Verd.

Tots érem conscients del molt mal estat en què es trobava el paviment asfàltic d’aquests carrers. 
Concretament, el carrer Montserrat, amb un trànsit important per ser carrer principal, comunicador 
de dos nuclis de la població.

Així mateix el carrer d’accés al pavelló Blanc i Verd, el carrer Narcís Aliu, presentava un estat també 
precari de pavimentació per l’envelliment i el desgast.
Per altra banda, la zona del lateral del pavelló Blanc i Verd, era una zona de terra utilitzada com a 
zona d’aparcament per molts vehicles del municipi i forasters, ja que, a causa de l’alt nivell esportiu 
de l’equip d'Handbol de Bordils, és molt concorregut.

L’adequació d’aquests sectors consisteix en la nova pavimentació de la part de trànsit rodat amb 
aglomerat asfàltic, que garanteix una durada molt més prolongada que el paviment actual.

El carrer Montserrat, un cop finalitzats els treballs, gaudirà de nova senyalització i renovació de 
pintura dels passos de vianants i col·locació de noves bandes reductores de velocitat a l’alçada dels 
mateixos passos de vianants.

Pel que fa a la zona dels laterals del pavelló Blanc i Verd, s’ha reordenat l’espai. A la façana est del 
pavelló, s’ha ampliat la vorera existent d’1 m d’amplada a 1,80 metres. Paral·lelament a aquesta 
vorera, es disposarà de diferents espais reservats: un per a emergències i ambulància, dos per a 
minusvàlids i finalment un per al bus.
 
Pel que fa a la façana sud, disposarà d’uns 12 metres d’amplada de l’esplanada pavimentada amb 
aglomerat asfàltic, mentre que uns 6 metres de la zona més propera al camp de futbol quedaran de 
terra i seran destinats a aparcament de vehicles. També hi haurà un espai reservat per a bicicletes 
i motos al costar de la vorera del pavelló.

El carrer Pavelló es veurà afectat per la nova senyalització “entrada prohibida”, i aquesta es farà pel 
carrer Narcís Aliu.
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ModIfICACIó dE L’ENLLUMENAT PÚBLIC A dIVErsos CArrErs

Seguint la mateixa tònica de reducció del 
consum energètic i del cost econòmic i 
ambiental, els carrers Martí Bruguera, 
Mossèn Plantés, Trav. Mossèn Plantés, 
carrer Mercè Rodoreda, Sèquia, Canyes 
(parcial) i Migdia (parcial), a principis 
de juliol, han patit la substitució de les 
làmpades i lluminàries per unes de més 
eficients. 
El servei d’il•luminació de les lluminàries 
existents és molt deficient en part a cauda 
de l’envelliment de les lluminàries i en part 
pel al baix rendiment d’unes bombetes amb 
una tecnologia antiquada.

(1) Aquestes làmpades no compleixen el Reglament d’Eficiència Energètica en instal·lacions 
d’enllumenat exterior, ja que la seva eficàcia per enllumenat viari hauria de ser superior a 65 lm/W.

Amb aquesta actuació aconseguim una millor eficiència energètica juntament amb un important 
estalvi energètic i una millor qualitat del servei. 

Aquesta intervenció es realitza sobre el quadre d’enllumenat públic situat al carreró de ca l’Elies 
(carretera Palamós, 95), del qual parteixen les diferents línies que alimenten les lluminàries dels 
carrers adjacents.

Un total de 49 punts de llum, amb làmpades de vapor de mercuri de 125 W cada una i amb una 
potència total estimada de 6.125 kw, han canviat les lluminàries de Fundició Dúctil Benito model 
Vialia Lira (tipus globus amb difusor superior) per les lluminàries que van amb pàmpol i les lluminàries 
amb braç a paret per el model Vialia Evo, totes elles amb làmpades de 35 w d’halogenurs metàl·lics 
(HM).

Comparativa: 
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 ACTUACIoNs CIUTAdANEs A MILLorAr

El teu gos no ho pot fer, fes-ho tu!

 ACTUACIoNs CIUTAdANEs A MILLorAr

La bona imatge del poble 
de Bordils depèn de tots 
nosaltres. 

si-us-plau, recordeu fer un 
bon ús dels contenidors 
municipals i dels horaris 
de recollida. 

Moltes gràcies a totes les 
persones que ho feu bé!
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Moltes gràcies a totes les persones que ho feu bé!
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El Consorci de Benestar Social Gironès-Salt, en col·laboració amb l'entitat GREC, disposa d’un   
Servei de Prevenció i Mediació de Conflictes. 
Servei ofereix un espai perquè les persones i/o col·lectius que tenen un conflicte o un problema 
puguin arribar a un acord satisfactori per a tothom, sense necessitat d’arribar a trencar la relació 
o haver de gestionar la denúncia. La solució passa pel diàleg, amb l’ajuda d’un/a mediador/a que 
exerceix una funció neutral i imparcial.

Teniu problemes amb els veïns? 
Teniu dificultats amb la vostra parella? 
Teniu conflictes amb la  família?

sErVEI dE PrEVENCIó I MEdIACIó dE CoNfLICTEs 

UN sErVEI dE ToTHoM

De vegades ens trobem en carrerons sense sortida i ens costa trobar la solució...

Us oferim un espai on poder gestionar aquests conflictes o dificultats; un espai on els protagonistes 
són les persones implicades en el problema; un espai on trobar una solució satisfactòria per a 
tothom.

La mediació és una manera alternativa de solucionar els conflictes. Es tracta d’un procés on el 
diàleg és la clau. La mediació és confidencial, voluntària i gratuïta.

Per a més informació us podeu dirigir a:
Consorci de Benestar Social Gironès-Salt

Tel. 972 20 19 62, de dilluns a divendres, de 9 a 15 h 
inclusió@cbs.cat     www.cbs.cat

US AJUDEM A TROBAR LA SOLUCIÓ!



 CoNTrA LA  VIoLèNCIA dE gèNErE

El 28 d’abril del 2014, l’Institut Català de les Dones va signar un conveni de col·laboració amb les 
entitats municipalistes per a la difusió dels Servei d’Atenció Telefònica Especialitzada 900 900 120 
de la Xarxa d’Atenció i Recuperació Integral per a les Dones en situacions de violència masclista. 

 Aquest acord de col·laboració té per objecte articular mecanismes de col·laboració entre les 
diferents institucions i entitats del territori i establir actuacions que permetin fer una major difusió del 
Servei d’Atenció Telefònica Especialitzada per a les dones en situació de violència masclista a tots 
els municipis de Catalunya.

El servei d'atenció permanent del 900 900 120 contra la violència masclista és gratuït i confidencial 
i funciona tots els dies de l'any, durant les 24 hores del dia. S'hi pot accedir per telèfon i correu 
electrònic, i atén les demandes relacionades amb qualsevol forma de situació de violència contra 
les dones:

• Peticions d'informació de dones que viuen situacions de violència.
• Peticions d'informació sobre els recursos existents a Catalunya en matèria d'assistència a la 
violència contra les dones.
• Sol·licituds d'assessorament sobre possibles actuacions a realitzar davant una situació de 
violència contra les dones, procedents de particulars i/o professionals.
• Activació del Servei d’intervenció en crisis greus en l’àmbit de la violència masclista (24h/365 
dies a l’any), procedent de qualsevol Ajuntament i Consell Comarcal, amb el previ consentiment 
de la dona agredida o del seu entorn familiar.

Disposa de professionals, advocades i psicòlogues que poden contactar amb serveis d'emergència, 
si és necessari. Les persones que accedeixin al servei poden expressar-se en 124 llengües, entre 
les quals hi ha el català, el castellà, l'anglès, el francès, l'alemany, l'italià, el rus, l'àrab, el romanès, 
el croat i el xinès (mandarí).

Contra la violència de gènere
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CoNEIX EL CAsAL d’EsTIU dEL PoBLE
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Cada estiu, des que finalitza el curs escolar i fins que acaba el mes de juliol, l'Ajuntament de Bordils 
ofereix el casal d’estiu, i aquest any no n’ha estat una excepció. Més de 80 nens i nenes del poble 
han pogut gaudir de les activitats de lleure, culturals i esportives proposades per l’equip de monitors 
i monitores. Com sol ser habitual, el casal s’ha dut a terme en diferents equipaments municipals 
com són el casal del poble, les instal·lacions de l’escola, la pista vella i el pavelló Torrentó. 

Algunes de les activitats més destacades d’aquest estiu han estat les excursions a la piscina de 
Salt, les sortides matinals per l’entorn de Bordils (Palanca, Riu Ter, els arbres blancs, ...), pobles de 
l’entorn (Juià, Celrà, Madremanya, Sant Martí Vell, Sant Joan de Mollet, Flaçà i Sant Jordi Desvalls), 
i les diferents bicicletades que han portat a terme els tres grups que, per volum d’inscrits, es van 
poder acabar formant abans de començar l’edició d’enguany: casalet, mitjans i grans. 

A més, el casal ha permès donar feina a sis persones de Bordils, a part d’una monitora de pràctiques, 
i donar l’oportunitat de tenir la primera experiència en el món laboral a tres joves que han fet les 
tasques de premonitors.

Un dels dies més especials d’aquest casal d’estiu 2014 ha estat la nit del dijous 18 al divendres 19 
de juliol. Aquest dia, es va dur a terme la tradicional acampada al pati de l’escola, en una magnífica 
jornada de germanor, ja que tots els participants -des dels més petits, de 3 anys, als més grans, 
de 16 - van dormir i van gaudir de diferents activitats (sopar, ball, jocs de nit i esmorzar) de forma 
conjunta.  

Amb especial il·lusió, els participants al casal també van viure les colònies desitjades al llarg del 
curs per la majoria dels participants del casal. En total, més de 40 nens i nenes van estar allotjats 
els dies 27, 28, 29, 30 i 31 de juliol a la casa de colònies El Vilà de Porqueres, situada davant 
l’estany de Banyoles.  Durant aquests dies, els infants van poder gaudir d’activitats diferents a 
les habituals, en un indret especialment privilegiat, que els va donar l’oportunitat de viure una 
experiència inesborrable. 

L’equip de monitors i monitores del casal volem aprofitar aquestes línies per donar les gràcies a 
totes les famílies que un estiu més han dipositat la seva confiança en nosaltres. 



CoNEIX EL CAsAL d’EsTIU dEL PoBLE
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doCUMENT dE VoLUNTATs ANTICIPAdEs
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Què és un document de voluntats anticipades (DVA)?

És una declaració en què la persona explica per endavant el tractament mèdic que vol rebre 
en cas que algun dia una malaltia la incapaciti per expressar-se.
(Per exemple, hi pot demanar que no se li prolongui innecessàriament la vida si la malaltia és 
totalment irreversible i li provoca patiments insuportables).

El metge ha de tenir en compte el DVA?

Si, excepte si les instruccions del DVA van en contra de la llei o de les bones pràctiques mèdiques 
establertes. Això ha de ser compatible amb el respecte als drets individuals de consciència del 
metge.

Quins passos hem de seguir per presentar un DVA?

 1.És molt recomanable que ens assessori prèviament un metge/ssa o infermer/a.
 2.S'ha de redactar.
 3.Cal Validar-lo. Es pot validar:
  a)  davant notari
  b) al centre sanitari, amb la signatura de tres testimonis majors d’edat (dos dels  
      quals no poden tenir relació de parentiu ni patrimonial amb el titular) i amb un 
      representant legal.
 4.Cal portar-lo al centre sanitari on som atesos habitualment.

Qui ens pot assessorar a l’hora de redactar-lo?

És especialment aconsellable que sigui el nostre metge o metgessa. També ho pot fer el professional 
d’infermeria, els serveis d’atenció a l’usuari dels centres sanitaris, o qualsevol persona amb 
experiència en aquests tipus de documents.
“El suport dels professionals en l’elaboració del document de voluntats anticipades millora la pràctica 
clínica i reforça la relació assistencial” (font: Canal Salut)
Hi ha un format fix de document?
No. Cadascú el pot elaborar com cregui convenient. De totes maneres, existeixen diversos models 
orientatius molt útils. El model elaborat pel Comitè de Bioètica de Catalunya es pot aconseguir a 
www.gencat.net/salut o als centres de salut.

 

Si algun dia no puc decidir, 
es respectarà la meva 

voluntat? Voldràs ser el 
meu representant? 

El document de voluntats anticipades 
(DVA) és un testament vital.  
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doCUMENT dE VoLUNTATs ANTICIPAdEs

On anirà a parar el nostre DVA?

S’inscriurà en la nostra història clínica de manera ben visible i respectant les garanties de 
confidencialitat legalment establertes. També quedarà inscrit en un registre centralitzat del 
Departament de Salut.

Hi ha garanties que ningú no en farà mal ús o una interpretació excessiva de 
les nostres voluntats?

Sí. Els metges estan obligats a fer sempre una lectura crítica i prudent del contingut d’un DVA. A 
més, tots els usuaris, siguin firmants o no d’un DVA, estan protegits pels mateixos drets a rebre 
una assistència mèdica adequada.

Què passa si, en el moment de la veritat, sorgeixen situacions no previstes al 
DVA?

Es seguirà una bona pràctica clínica d’acord amb els familiars i/o representant legal que consti al 
document sense perdre mai de vista la que hauria estat la possible voluntat de l’usuari. I, si cal, es 
pot consultar el comitè d’ètica assistencial.

I si m’ho repenso? 

Un DVA es pot modificar o anul·lar en qualsevol moment.

Iolanda Juanes
Unitat d’Atenció al Ciutadà
CL Bordils 
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sANITAT INforMA

A casa, controleu la temperatura: 

Durant les hores de sol, tanqueu les persianes de les finestres on toca. 
Obriu les finestres de casa durant la nit, per refrescar-la. 
Estigueu-vos a les estances més fresques. 
Recorreu a algun tipus de climatització (ventiladors, aire condicionat) per refrescar l‘ambient. Si no 
teniu aire condicionat, mireu de passar com a mínim dues hores al dia en llocs climatitzats (centres 
comercials, cinemes, etc.). 
Refresqueu-vos sovint amb dutxes, tovalloles mullades amb aigua, etc. 

Al carrer, eviteu el sol directe: 

Porteu una gorra o un barret. 
Utilitzeu roba lleugera de cotó o fil, de colors clars i que no sigui ajustada. 
Procureu caminar per l‘ombra, estar sota un para-sol quan sigueu a la platja i descanseu en llocs 
frescos del carrer o en espais tancats que estiguin climatitzats. 
Porteu aigua i beveu-ne sovint. 
Vigileu en els trajectes amb cotxe durant les hores de més sol i no hi deixeu els infants o a persones 
fràgils amb les finestres tancades. 
Reduïu l’activitat física a les hores de més calor 
Eviteu sortir a les hores del migdia, que és quan fa més calor. 
Reduïu les activitats intenses.

Beveu força i vigileu l’alimentació 

Beveu aigua i sucs de fruita tant com pugueu, fins i tot sense tenir set. 
No prengueu begudes alcohòliques. 
Eviteu els menjars molt calents i els que aporten moltes calories. 

Ajudeu els altres. Si coneixeu gent gran o malalta que viu sola: 

Mireu de visitar-los un cop al dia i ajudeu-los a seguir aquests consells. 
Si prenen medicació, reviseu amb el seu metge si aquesta pot influir en la termoregulació i si s‘ha 
d‘ajustar o canviar. 

La calor excessiva i sostinguda comporta un augment 
de la mortalitat, especialment en la gent gran i en 
les persones amb malalties cròniques, i també un 
increment en el nombre d’ingressos no programats 
als hospitals.
Es consideren grups especialment vulnerables als 
efectes de la calor la gent de més de 75 anys, els 
nadons, les persones amb discapacitats físiques o 
psíquiques que tenen limitada la mobilitat i l’autocura, 
els malalts crònics, les persones que viuen soles, les 
que viuen en condicions socials precàries i les que 
prenen medicació que actua sobre el sistema nerviós 
central.

CoNsELLs PEr PrEVENIr ELs EfECTEs dE LA CALor
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Manifestacions  del “Cop de Calor”

És un quadre clínic greu, en què el mecanisme que permet la sudoració comença a fallar i el cos ja 
no pot refredar-se per si mateix. 
Es manifesta amb:
un augment de la temperatura corporal, normalment per sobre dels 40ºC
alteració del nivell de consciència (pot variar des d’un trastorn del caràcter fins a l‘estat de coma) 
manca de sudoració
la pell està vermella, calenta i seca
Si trobem una persona que presenti algun d‘aquests símptomes, se li ha procurar  refugi en una 
ombra o en un lloc amb aire condicionat, i intentar fer-li baixar la temperatura corporal amb qualsevol 
mètode: submergint-lo en aigua freda, mullant-lo amb una mànega, etc. mentre sol·licitem atenció 
mèdica urgent.

Anna Cerezo
Infermera
CL Bordils

CAMPANyA rECoLLIdA dE rEsIdUs orgàNICs

Cadascú de nosaltres generem diàriament residus, principalment, objectes i productes que ja han 
estat fets servir, no necessitem i ens en volem desfer, com ara restes d'aliments, envasos diversos, 
aparells electrònics, diaris, pintures, joguines,... Generar residus és inevitable, però si separem els 
residus com cal i els dipositem en el lloc correcte estarem facilitant el seu aprofitament. 

Al Gironès, generem 1,16 Kg de residus al dia aproximadament i els índexs de reciclatge es situen 
en el 39%. Reciclant les nostres deixalles contribuïm a la reducció d'emissions de diòxid de carboni 
mitigant el canvi climàtic i col•laborem a mantenir la qualitat del nostre entorn i la nostra salut. 

Per això, el Consell Comarcal del Gironès i l’Ajuntament de Bordils iniciem una campanya de foment 
de la recollida selectiva. Els propers dies podeu adreçar-vos a algun dels comerços del poble  i 
emportar-vos les vostres compres amb una bossa compostable que us ajudarà a separar la fracció 
orgànica a casa.
  
Per a més informació, podeu consultar amb l’Ajuntament o a l'Àrea de Medi Ambient del Consell 
Comarcal del Gironès (972 21 32 62).

reciclar residus ens fa viure

sANITAT INforMA



Diumenge 2 de març, ballada de sardanes, a càrrec de la Principal de 
Porqueres

 rECULL d’ACTIVITATs fETEs
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Divendres 7 de març vam gaudir de l’entrevista “El pensador 
de barra lliure”, a càrrec d’Eduard Biosca -Sr. Bohigas- i Toni 
Clapés

Diumenge 23 de febrer, la rua de carnestoltes es va passejar 
pel poble

Diumenge 9 de març, pels més petits de la casa, vam gaudir de 
l’espectacle de llum i color: Aquarel.la

Diumenge 2 de febrer, sortida a Hostalets i Falgars, amb el Grup Atlètic 
de Bordils

Diumenge 2 de març, celebració de la VIII calçotada que organitzala 
penya Blaugrana de Bordils
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 rECULL d’ACTIVITATs fETEs

Divendres 6 de juny, relat d’un viatge a través de l’Àfrica, a càrrec de 
Xevi Jou

Divendres 23 de maig, presentació del llibre “Faràndula, cinc-cents 
anys d’imatgeria festiva a Girona, acompanyada del ball de l’Àliga

Dijous 1 de maig, 36a Marxa Popular de Bordils, organitzada pel Grup 
Atlètic de Bordils

Diumenge 27 d’abril, trobada a la plaça del poble per iniciar la caminada 
cap al riu, dins del matí de natura

Diumenge 27 d’abril, mati de natura, explicació de la feina del barquer

Divendres 25 d’abril, II edició de poemes del món recitats per persones 
del poble, organitzat pel Punt de Lectura



 rECULL d’ACTIVITATs fETEs
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Tardes d’estiu, fent pastissos al local de joves ( darrera la pista vella)

Diumenge 18 de maig, jocs cooperatius amb alumnes de 6è de primària 
dels pobles de la Zona Jove de la Llera del Ter i els seus familiars

Tardes d’estiu remullats, a la plaça del costat de l’Ajuntament

Diumenge 16 de febrer, teatre a càrrec del grup jove de teatre a Bordils 

Divendres 11 de juliol, sortida a Waterwold de Lloret de Mar

Tardes d’estiu per jugar, cuinar, refrescar-se ..divertir-se i passar una bona estona 



També recordem les diverses activitats que les entitats 
de Bordils han organitzat en la 2a edició de les Nits 
fresques d’estiu a Bordils. 
  3 de juliol - Caminata nocturna, Ampa de l’Escola 
  4 de juliol - Cinema a la fresca, Club Handbol Bordils
10 de juliol- contes per a adults, Punt de Lectura de 
Bordils
18 de juliol- I Nit de tapes, Zona Jove de la Llera del Ter
24 de juliol- Documental Hola, Europa, ANC de Bordils
 7 d’agost - III nit astronomia, Grup Atlètic de Bordils

Properament
14 d’agost- Tast de cervesa- La Pioxia
21 d’agost- Supercopa d’handbol, Club Handbol Bordils

Dijous 10, contes per a adults a càrrec de David Planas, promogut pel 
Punt de Lectura

44a edició de la sardinada popular, a càrrec del Club Handbol Bordils

 rECULL d’ACTIVITATs fETEs

El dilluns 24 de juny, algunes persones van còrrer i altres vam acom-
panyar la flama del Canigó en el seu pas per Bordils
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Dijous 17 de juliol, Primera nit de tapes preparades per entitats i perso-
nes particulars del poble



Presentació de l’estelada ubicada a la zona verda de Les
Coromines. La Coral de Bordils va cantar el cant d’Els Segadors

Xerrada a càrrec de Pau Tobar (historiador i escriptor) sobre la història 
dels Països Catalans des de 1714

Marxa de torxes pels carrers de Bordils

 ACTIVITATs TrICENTENArI 1714-2014 fETEs

Actes commemoratius celebrats: 23 de març, 10 i 11 de maig
Properes celebracions: 5 de setembre i 19 d’octubre

Recreació històrica dels Miquelets de Catalunya 
pel casc antic del poble, al matí

“Música per la llibertat” a l’Església de St. Esteve, a 
càrrec de l’Orquestra de Cambra de l’Empordà
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Visionat del curtmetratge Vèncer o morir per conèixer les particularitats
de la Guerra de Successió al nostre país i la participació dels Miquelets
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Sovint la guerra de successió queda 
massa eclipsada pels fets Barcelonins 
de setembre de 1714. Tot i la seva 
importància històrica, Catalunya està 
plena d'altres històries, heroïcitats, 
victòries i derrotes dignes de ser 
explicades, tant abans com després de 
1714.

Per aquest motiu, la Plataforma Blanc 
i Negre ha decidit crear la Trilogia del 
tricentenari, un projecte teatral molt 
ben assessorat històricament que 
abasta de manera continuada els anys 
1712-1716 en tres obres teatrals en les 
que es mostra àmpliament la guerra de 
successió en tota la seva complexitat: 
des de la resistència prèvia de la 
Catalunya interior, fins als primers 
passos de la repressió borbònica, 
passant pel cèlebre episodi de l'onze 
de setembre.

TEATRE A BORDILS , DIVENDRES 5 DE SETEMBRE

FAM DE LLIBERTAT,  Cia BLANC I NEGRE
LLOC: CASAL DEL POBLE

HORA: 21 H

CAPÍTOL I: 
FAM DE LLIBERTAT (1712-1714)

El primer capítol de la trilogia se centra en la resistència de la Catalunya interior, en les petites històries 
que es van viure diàriament en les vides quotidianes dels catalans. En aquells dies poblacions com 
Girona, Vic, Lleida, Granollers o Cardona van viure un dels seus moments més difícils, però alhora 
més heroics de la seva història. Per exemple, l’any 1713 es va viure un dels setges més ferotges 
del principat a la ciutat de Girona, que ja havia caigut en mans borbòniques malgrat que la població 
civil hi era rotundament contrària. Con en altres moments de la història, la geografia de la part nord 
de Catalunya va ser decisiva, i indrets com el riu Onyar o el coll de Sant Miquel van demostrar la a 
importància d’aquesta zona en el tram final de la guerra de successió.

ProPErEs ACTIVITATs  TrICENTENArI 1714-2014

TrILogIA dEL TrICENTENArI




