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Actes resumides dels plens municipals
(Per a informació més detallada podeu consultar el web municipal o adreçar-vos a l’Ajuntament)
SESSIÓ ORDINÀRIA del 5 de febrer de 2015
1) S’aprova per unanimitat l’acta de la sessió anterior, del 15 de gener de 2015.
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 s’esmenten els informes
emesos pel Consell Comarcal del Gironès referents a mesuraments dels camps electromagnètics a l’escola,
el consultori mèdic i la llar d’infants, que confirmen que els nivells mitjans mesurats estan molt per sota
dels màxims permesos. També es donen a conèixer els informes elaborats per la tresorera i l’interventor de
l’Ajuntament referents al compliment dels requisits exigits per la vigent Llei 15/2010, de 5 de juliol, de lluita
contra la morositat en les operacions comercials.
3) Per unanimitat s’aprova l’acceptació de la cessió gratuïta, per part de Mas Carreras Bordils S.L., al barri
del Molí, d’una franja longitudinal de terreny d’un total de 601,70 m2 adossat al canal Vinyals i destinat a
passeig de vianants i carril bici.
4) Per unanimitat s’aprova el conveni d’adquisició a la senyora Pilar Companys i Vall-llovera de la finca (hort)
registral núm. 678, situada a l’oest de la finca municipal del carrer Montserrat núm. 20, destinada a espais
lliures i aparcaments, que serien ampliats amb l’adquisició de l’hort de la senyora Pilar Companys.
5) Per unanimitat s’acorda demanar a la Diputació de Girona una subvenció de 25.500,00 € per destinarlos a despeses culturals i despeses en béns corrents i serveis de caràcter obligatori, d’acord amb les bases
reguladores de les subvencions del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2013-2015.
6) En el punt d’acords d’urgència, amb els vots favorables de CiU i GIB-PM i l’abstenció de la CUP, s’aprova
ratificar l’aprovació definitiva dels estatuts del Consorci de Benestar Social Gironès-Salt.
Per unanimitat s’acorda sol·licitar a la Diputació de Girona una subvenció de 1.800 € per a despeses del
Consultori local, d’acord amb les corresponents bases reguladores específiques.
7) En el punt de torn de paraules no hi ha cap intervenció.
SESSIÓ ORDINÀRIA del 5 de març de 2015
1) S’aprova per unanimitat l’acta de la sessió anterior, del 5 de febrer de 2015.
2) En el punt de despatx oficial es dóna compte de les resolucions d’alcaldia, correspondència, instàncies i
disposicions oficials d’interès municipal publicades en els butlletins oficials, i en particular es dóna compte
dels següents:
a/ Decret d’Alcaldia 15/2015, de 13 de febrer, pel qual se sol·licita a la Diputació de Girona una subvenció
de 2.424,11 € per a despeses de neteges i segues de marges de camins.
b/ Decret d’Alcaldia 27/2015, de 27 de febrer, pel qual a través de contracte menor s’adjudiquen les
neteges dels dos pavellons poliesportius i de l’escola pública per un termini de tres mesos a la contractista
Isabel Cepas Delgado, per un import mensual de 3.866,69 € més 812 € d’IVA.
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3) Per unanimitat s’aproven els padrons de contribuents, llistes cobradores i calendari de pagament per a
l’impost sobre vehicles de tracció mecànica i taxa pel servei de recollida, transport, tractament i eliminació
d’escombraries i altres residus urbans. El calendari de pagament dels tributs esmentats i altres és el següent:
a/ Impost sobre vehicles de tracció mecànica: de l’1 de febrer a l’1 d’abril de 2015.
b/ Taxa de recollida d’escombraries i altres: de l’1 d’abril a l’1 de juny de 2015.
c/ Impost sobre béns immobles (urbana): de l’1 de juliol a l’1 de setembre de 2015.
d/ Taxes sobre clavegueram i conservació del cementiri: de l’1 d’octubre a l’1 de desembre de 2015.
e/ Taxes sobre guals d’entrada vehicles i sobre ocupació de la via pública: de l’1 d’octubre a l’1 de
desembre de 2015.
4) Per unanimitat s’aprova l’expedient de “baixa d’obligacions reconegudes pendents de pagament,
integrades en l’agrupació de pressupostos tancats” i l’annex, per import total de 6.842,46 €.
5) Per unanimitat s’aprova l’expedient de “baixa dels drets reconeguts pendents de cobrament, integrats en
l’agrupació de pressupostos tancats” i l’annex, per import total de 1.941,34 €.
6) Es presenta la proposta d’aprovació inicial de l’Inventari de camins agrícoles i forestals del terme municipal
de Bordils, per tal de delimitar-ne el traçat i la configuració, mantenint la seva funcionalitat i conservant així
un sistema viari que es pot considerar tradicional o històric, perquè passi a formar part, en forma d’annex, de
l’Inventari general de béns, drets i obligacions de l’Ajuntament de Bordils.
L’alcalde explica que aquesta proposta inicial s’ha formalitzat d’acord amb allò parlat amb veïns, la realitat
i veient i observant el que demostren els plànols cadastrals, tant els antics com els actuals, i s’incorpora
també a l’Inventari algun tram que no està documentat però que fa més de 20 anys que s’utilitza com a camí
públic. L’alcalde afegeix que la proposta es notificarà a tots els propietaris que siguin confrontants i estiguin
afectats per alguna modificació o incorporació d’algun tram de camí, i que es donarà un termini de dos
mesos per fer-hi les al·legacions o observacions que es creguin convenients, així com també es publicarà al
web municipal i al Butlletí Oficial de la Província.
Aquesta proposta inicial és aprovada amb els vots a favor del grups de CiU i de la CUP, i amb el vot en
contra del GIB-PM, que Manela Blázquez argumenta dient que s’hauria d’haver fet un inventari general que
inclogués parcs, jardins, camins urbans, etc., però que se n’ha fet precipitadament un de parcial com el de
vials no urbans, a més afegeix que hi troben a faltar alguns camins i dubten que algun tram dels que s’hi han
incorporat sigui públic.
7) Per unanimitat s’acorda sol•licitar a la Diputació de Girona una subvenció de 1.303,29 € dins el marc de
la convocatòria de subvencions per a ajuntaments per a finançament de projectes que facilitin l’accés a les
noves tecnologies.
8) En el punt d’acords d’urgència, i per unanimitat, s’acorda:
a/ Vist l’informe del secretari interventor, aprovar la rendició de comptes de la gestió recaptatòria de
l’Ajuntament de Bordils corresponent a l’exercici 2014, segons el detall que figura en l’expedient.
b/ Vist l’informe del secretari interventor, que reflecteix les altes i baixes que hi ha hagut durant el darrer
exercici econòmic, aprovar l’expedient de rectificació anual de l’Inventari de béns, drets i obligacions
municipals referits a 31 de desembre de 2014, amb un valor total de 7.661.191,47 €.
9) En el torn de paraules no hi ha cap intervenció.
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SESSIÓ ORDINÀRIA del 9 d’abril de 2015
1) Per unanimitat s’aprova l’acta de la sessió anterior, del 5 de març de 2015.
2) En el punt de despatx oficial es dóna compte de les resolucions d’alcaldia, correspondència, instàncies i
disposicions oficials d’interès municipal publicades en els butlletins oficials.
3 i 4) Aquests dos punts tracten d’una mateixa problemàtica, exposada per l’alcalde, respecte els greus
inconvenients que hem de suportar a Bordils a causa d’una creixent aportació de residus domèstics
provinents, majorment, de la població de Celrà.
La proposta inicial de l’alcalde consistia, per una part, a demanar novament a l’Ajuntament de Celrà que posi
la deguda atenció i un major rigor en el control dels residus domèstics generats a la seva població per tal de
no perjudicar els pobles veïns, i, per altra part, que l’Ajuntament de Celrà autoritzi a l’Ajuntament de Bordils
per a fer a Celrà una campanya de conscienciació als seus ciutadans en relació amb la correcta gestió dels
residus domèstics.
Però segons informa l’alcalde, poques hores abans d’aquest ple, i probablement alertat de les propostes
que s’hi presentaven, l’alcalde de Celrà ha demanat fer una reunió d’ajuntaments veïns per tractar aquesta
qüestió, a la qual també s’hi convidaria alguna empresa indirectament relacionada amb el problema, motiu
pel qual s’acorda retirar aquests punts 3 i 4 de l’ordre del dia.
5) En l’apartat d’acords d’urgència, i per unanimitat, s’acorda:
a/ Aprovar el Conveni de col·laboració entre l’Institut de Celrà i l’Ajuntament de Bordils perquè els alumnes
d’aquell centre puguin fer pràctiques i estades formatives no laborals a l’Ajuntament de Bordils.
b/ Aprovar el Conveni entre l’Ajuntament de Celrà i l’Ajuntament de Bordils referent al Pla d’Acció i de
Treball de l’agent d’ocupació i desenvolupament dins el Pla Estratègic Ter-Gavarres 2013-2020.
6) En el torn de paraules la regidora Assun Balló informa que el diumenge proper es farà el Matí Natura, amb
anellament d’ocells, obertura d’un nou tram de camí vora del Ter i amb esmorzar final.
L’alcalde pren la paraula per comentar que aquest és el penúltim ple ordinari d’aquests quatre anys de
mandat que acabarem d’aquí a poques setmanes, per això, com a alcalde, aprofita per agrair a tots els
regidors i regidores la dedicació i el servei fet al poble, al mateix temps que reconeix als dos grups de
l’oposició les facilitats donades a l’equip de govern per poder treballar amb relativa comoditat durant aquests
quatre anys tot i no tenir una majoria estable. Anuncia que el seu grup es tornarà a presentar a les properes
eleccions però com a agrupació independent i no amb les sigles de CiU com fins ara.
Coral·lí Jou esmenta que la CUP de Bordils també es tornarà a presentar a les properes municipals.

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA del 27 d’abril de 2015
1) Se celebra el sorteig per a formació de les meses electorals de les properes eleccions municipals del 24
de maig de 2015.
2) Es presenta la proposta de conveni marc de delegació per part de l’Ajuntament de Bordils al Consell
Comarcal del Gironès referent al projecte supramunicipal de comptabilitat energètica i altres serveis de
gestió energètica, proposta que és aprovada per unanimitat, i es ratifica així el Decret d’Alcaldia 36/2015, de
12 de març 2015.
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SESSIÓ ORDINÀRIA del 7 de maig de 2015
1) Per unanimitat s’aproven les actes de les sessions ordinària del 9 d’abril de 2015 i extraordinària del 27
d’abril de 2015.
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 s’informa del Decret
d’Alcaldia 52/2015 pel qual s’aprova la liquidació de l’exercici pressupostari 2014, que ofereix un romanent
de tresoreria per a despeses generals de 419.090,63 €.
També es donen a conèixer:
a/ L’informe trimestral sobre el compliment dels terminis previstos per la llei per al pagament de les
obligacions reconegudes per l’Ajuntament.
b/ L’informe trimestral de la relació de factures respecte a les quals hagin transcorregut més de tres mesos
des de la seva anotació en el registre de factures i no s’hagin tramitat els corresponents expedients de
reconeixement de l’obligació o s’hagi justificat l’absència d’obligació.
3) Per unanimitat s’aprova la proposta de deixar sense efecte el Pla Econòmic Financer de l’Ajuntament
de Bordils, un cop vistos els informes del secretari interventor que acrediten el compliment de la Regla
de despesa en la liquidació de l’exercici 2014 d’acord amb la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, i altres
disposicions obligatòries sobre estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i de tutela sobre els ens
locals.
4) Amb els vots a favor de CiU i la CUP i amb l’abstenció del GIB-PM, s’aprova l’expedient de modificació
de crèdit núm. 1 al pressupost general de 2015, per un import total de 112.800,00 €, provinents de superàvit
exercici 2014 i romanent líquid de tresoreria. La destinació és, per una part, complementar diverses partides
previstes en el pressupost vigent, i la més significativa és l’increment amb 36.000,00 € més per a la partida
d’amortització anticipada de préstecs bancaris i, per altra part, es creen partides extraordinàries de les quals
les més significatives són la consignació de 50.000,00 € per a substitució de xarxes de clavegueram al carrer
Migdia i el Camí del Pla, i la de 15.000,00 € per a reconstrucció d’escocells d’arbres i reparació de la vorera.
5) No hi ha acords d’urgència.
6) En el torn de paraules la regidora Assun Balló informa que el proper casal d’estiu el gestionarà una
empresa sense ànim de lucre, que haurà de reinvertir els possibles beneficis a favor del mateix casal. Els
monitors seran els mateixos de l’any passat i els preus també.
El regidor Jordi Barrera informa que s’ha celebrat l’Assemblea General de la Junta Central d’Usuaris d’Aigües
Superficials i Subterrànies de l’Àmbit dels Aqüífers del Baix Ter, en la qual s’ha nomenat els càrrecs de
president, vicepresident i secretari i s’ha donat compte de la Resolució del director de l’Agència Catalana de
l’Aigua per la qual s’aproven els Estatuts de la Junta General d’Usuaris.

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA del 10 de juny de 2015
1) Per unanimitat de tots els regidors i regidores assistents s’aprova l’acta de la sessió anterior del 7 de maig
de 2015.
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SESSIÓ DE CONSTITUCIÓ DE L’AJUNTAMENT DE BORDILS, del 13 de juny de 2015
Amb l’assistència del secretari de la corporació, el senyor Jaume Solà Molinas, d’acord amb els resultats
de les eleccions municipals del passat dia 24 de maig a Bordils i la proclamació de càrrecs electes feta per
la Junta Electoral de Zona de Girona el 27 de maig, es reuneixen a la sala de plens els regidors i regidores
següents amb l’objectiu de constituir el nou Ajuntament de Bordils.
Per la candidatura “AGRUPACIÓ MUNICIPAL INDEPENDENT – BORDILS (AMI-B)”
Albert Serrats Llach
Montserrat Pou Costa
Ma. Assumpció Balló Salas
Jordi Barrera Coll
Ma. Isabel Medina Pagès
Lluís Negre Pigem
Per la candidatura “CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR – POBLE ACTIU (CUP-PA)”
Joan Antoni Simón Fernández
Albert Serrats Sau
Francesc Xavier Jou Viola
Es passa a constituir la Mesa d’Edat, formada pel regidor de major edat Albert Serrats Llach, que exerceix de
president de la Mesa, el regidor de menor edat, Albert Serrats Sau, i el secretari de l’Ajuntament.
Un cop el secretari ha llegit i fet observar tots els preceptes legals d’obligat coneixement referents a l’acte
present, informa que han estat degudament formalitzades les declaracions d’interessos dels nous regidors
i regidores, així com també dóna compte de l’acta d’arqueig efectuada en data d’avui, dels comptes oberts
de l’Ajuntament amb les entitats financeres i la seva situació comptable en el moment present pel que fa a
dipòsits, valors i existències en metàl·lic, i informa dels dos préstecs bancaris vigents.
Tot seguit, el regidor de menor edat de la Mesa, Albert Serrats Sau, es dirigeix al president i regidor de major
edat, Albert Serrats Llach, i li formula la pregunta de si jura o promet per la seva consciència i honor complir
fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l’Ajuntament de Bordils, amb lleialtat al rei, guardant i fent
guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya. La resposta
del regidor electe és “Sí, ho prometo per imperatiu legal”.
A continuació, Albert Serrats Llach pren el mateix jurament o promesa anterior a la resta de regidors/ores
electes, a la qual tothom respon amb un “Sí, ho prometo per imperatiu legal”.
Després que el president de la Mesa d’Edat declara legalment constituïda la nova corporació municipal, els
regidors de la CUP-PA fan la declaració següent:
“Els regidors de la CUP-PA restem sotmesos únicament a la voluntat popular dels veïns i veïnes de
Bordils i ens comprometem a treballar pel benestar, la igualtat, la independència i la justícia social als
Països Catalans”.
Tot seguit es procedeix a l’elecció de l’alcalde, càrrec pel qual l’Agrupació Municipal Independent – Bordils
(AMI-B) presenta el seu cap de llista, Albert Serrats Llach. La Candidatura d’Unitat Popular – Poble Actiu
(CUP-PA) renuncia a presentar candidat, i resulta així elegit el candidat Albert Serrats Llach pels 6 vots
favorables del seu grup i 3 abstencions de la CUP-PA.
7

Finalitzada la tasca de la Mesa d’Edat, es dissol, i passa a presidir la sessió el nou alcalde Albert Serrats
Llach, que fa la intervenció següent:
Encara que a mi em sembla que era abans d’ahir, ara, fa exactament 36 anys que per primera vegada,
sense saber ben bé on anava, i amb un cert grau de temeritat, en un moment històric ple d’incerteses i
dificultats de tota mena, vaig prendre possessió del càrrec d’alcalde de Bordils.
Això em va comportar tenir el privilegi de ser el primer alcalde democràtic de Bordils, a les darreries d’una
fosca, llarga i trista etapa política, social i econòmica que se’n va dir franquisme.
Dic que vaig tenir el privilegi perquè aleshores el nostre país, la nostra societat, havia iniciat una difícil,
incerta, però molt engrescadora etapa de transició cap a la normalitat democràtica, una transició en
la qual els ajuntaments hi vàrem jugar un paper clau i insubstituïble. Una transició que, en principi,
semblava que havia de ser irreversible i que podria ser molt profitosa per a les legítimes aspiracions
d’autogovern, d’identitat i de dignitat nacional de Catalunya. Unes legítimes aspiracions nacionals que
han estat deliberadament i maliciosament avortades una i altra vegada pels poders centralistes de l’Estat
espanyol.
Aquesta insostenible situació de la nació catalana és la que ens ha deixat ben clarificat que necessitàvem
la segona transició, aquesta que ens ha obligat a agafar una nova embranzida per donar ja, d’una vegada
i per sempre, el salt definitiu cap a la fita final: la independència de Catalunya. I aquest és l’altre privilegi
històric que espero viure com a alcalde, veient ben aviat culminada la transició de Catalunya cap a l’estat
propi.
En el pla personal i individual, com a alcalde, sóc conscient que durant els, fins avui, 24 anys acumulats al
front de l’ajuntament de Bordils, hi ha hagut errors, errors i fallades que tenen nom i que són localitzables
(la majoria reparables). I ara no faré aquell exercici d’hipocresia que solen fer molts polítics i partits,
que només quan s’han clavat la gran bufetada electoral diuen allò de “alguna cosa devem haver fet
malament”, com si encara ho dubtessin, que les han fotut de l’alçada d’un campanar! Doncs no, no faré
el cínic perquè sé perfectament quines coses s’haurien d’haver fet d’una altra manera o s’haurien d’haver
dit d’una altra manera, o coses que potser ni tant sols s’haurien d’haver fet, i d’altres que potser millor ni
haver-les dit mai.
Malgrat tot, el poble de Bordils, amb la seva generositat i la seva comprensió, ha anat considerant una
vegada i una altra que els factors positius de la nostra trajectòria pesaven més que els negatius, i així
és com m’han permès anar gaudint d’un càrrec que pesa, que té uns costos materials, però omple, i
enriqueix com a persona.
També tinc ben clar que aquestes bones respostes rebudes del poble no són mèrit personal, són el premi
a un esforç col·lectiu de tot un equip de persones que, unes des del govern, altres des de l’oposició, han
volgut i han sabut exercir sempre el seu deure amb responsabilitat.
Aquest acte d’avui, per a mi, representa el principi d’un final. Avui s’inicia per a mi l’últim capítol de la meva
vida municipal. Si tinc sort, i les circumstàncies m’ho permeten, la propera vegada estaré assegut aquí
davant, escoltant amb goig els nous regidors i regidores quan, amb total normalitat i llibertat, ja podran
jurar o prometre respecte i obediència cap a les nostres pròpies lleis i la nostra pròpia constitució, així
com també, si volen, ja podran prometre fidelitat i respecte cap al president, o presidenta, de la República
Catalana.
A totes les persones, de dins i de fora de l’Ajuntament, que amb el vostre esforç heu fet i fareu que Bordils
segueixi sent aquest poble on molts volen venir i ningú en vol marxar, a tots i a totes, moltíssimes gràcies.
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En nom del grup municipal CUP-PA, el regidor Joan Antoni Simón fa la intervenció següent:
Fa uns minuts ens hem vist obligats a prometre, encara que sigui per imperatiu legal, la normativa vigent;
malgrat això, una de les nostres tasques com a regidors d’aquest ajuntament sempre ha anat i seguirà
anant encaminada a combatre la manca de llibertats que la Constitució espanyola perpetua. Perquè hi ha
una legitimitat superior a qualsevol constitució i és la voluntat del poble que ens ha escollit i la del poble
català. I aquesta la podem complir sense que sigui una obligació.
Els regidors de la CUP ens comprometem a treballar per uns Països Catalans nacionalment independents
i socialment justos. I ara i aquí, en aquest ajuntament, vol dir comprometre’ns a defensar el programa
polític amb què ens vam presentar a les eleccions i pel qual ens van votar 259 bordilencs i bordilenques.
És als ciutadans i ciutadanes del nostre municipi, tant als que ens van votar com als que no, als que
prometem defensar un model de poble basat en la participació ciutadana, en la defensa dels drets de les
classes populars, la defensa del territori, de la llengua, la cohesió social, la cultura i la identitat nacional.
Una part de la població va parlar a les urnes el passat 24 de maig i va decidir que aquesta fos la composició
de l’Ajuntament de Bordils en els propers 4 anys. Una configuració que ha donat una majoria absoluta a
l’AMI-B.
Nosaltres ens hem abstingut en la votació per nomenar alcalde perquè ja en la primera reunió a què
ens vau convocar, vàreu deixar clar que volíeu governar en solitari, ja que no veieu clara la manera de
funcionar de la CUP. Només esperem que, malgrat la majoria absoluta, sigui una legislatura oberta i
participativa, amb un equip de govern dialogant i transparent amb el nostre grup, amb el teixit associatiu
i amb la ciutadania.
És la segona legislatura en què la CUP estem a l’Ajuntament i sabeu que la nostra acció política no es
limita a aixecar el braç al Ple sinó que proposarem mocions, esmenes, ens apassionarem en els debats,
ens arremangarem a fer feina i, òbviament, fiscalitzarem l’acció de govern.
Qui no governa, tampoc ha de renunciar a introduir debat polític als plens. L’ajuntament no és només un
organisme tècnic i gestor, és la institució política més propera a la ciutadania. I molts dels canvis polítics
que estem vivint els darrers anys han començat als ajuntaments, que són qui més palpen els anhels
populars.
Estem en una cruïlla històrica, on tant la voluntat de la gent com el compromís dels ajuntaments seran
factors decisius per reescriure la història d’aquest poble. Hi haurà moments d’incertesa i dubte, però
de ben segur que seran superats per la il.lusió i el compromís col.lectiu. En aquest sentit, com ja hem
proclamat als quatre vents, des de la CUP estem convençuts que els ajuntaments seran fonamentals ( i
el de Bordils no n’és una excepció) perquè en els propers mesos es faci efectiva:
1. la independència de Catalunya,
2. l’obertura d’un procés constituent que vagi de baix a dalt i
3. passos decidits cap a la construcció nacional dels Països Catalans
I en tots aquells passos que faci aquest ajuntament i el seu equip de govern per fer possibles aquests tres
objectius, la CUP hi serem: a davant, al costat o a darrere. On calgui, però hi serem.
Finalitzat l’acte, l’Alcalde aixeca la Sessió., i agraeix l’assistència al públic present.

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA del 25 de juny de 2015
1) Es donen a conèixer les resolucions d’alcaldia en matèria de nomenaments de tinent d’alcalde, constitució
d’àrees de treball i regidors responsables en cadascuna d’elles, integrants de la Junta de Govern Local i
delegacions de competències a aquesta junta, d’acord amb el següent proposta de:
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CARTIPÀS MUNICIPAL BORDILS, distribució d’àrees de treball i competències regidors/es
1 – Àrea d’Atenció a les Persones
- Ensenyament formal i no formal
- Esport, activitats físiques i salut
- Serveis socials i acció social
- Cultura, festes i esdeveniments
- Infància, joventut i gent gran
Coordinada per Montse Pou, amb la col·laboració d’Assun Balló, Isabel Medina i Lluís Negre.
2 – Àrea d’Infraestructures i Serveis
- Via pública urbana, rural i forestal
- Jardineria i parcs públics
- Enllumenat, clavegueram, aigua, etc.
- Gestió de residus urbans
Coordinada per l’alcalde, amb la col·laboració de Montse Pou i Jordi Barrera.
3 – Àrea d’Informació Pública i Comunicació
- Web municipal
- Butlletí municipal
- Cartelleres municipals
Coordinada per Lluís Negre, amb la col·laboració de Montse Pou i Isabel Medina.
4 – Àrea de Dinamització del Territori
- Paisatge
- Patrimoni cultural
- Comerç, hostaleria, turisme rural
Coordinada per Lluís Negre, amb la col·laboració d’Assun Balló.
5 – Gestió d’equipaments i neteja
- Casal
- Ajuntament vell
- Pavelló Blanc i Verd
- Pavelló Torrentó
- Escoles públiques
- Pista vella, Local Jove i Pioixa
Coordinada per l’alcalde, amb la col·laboració de Montse Pou, Assun Balló, Isabel Medina i Lluís
Negre.
Primera tinent d’alcalde: Montse Pou Costa
Junta de Govern Local: Albert Serrats Llach, Montse Pou Costa, Assun Balló Salas i Jordi Barrera Coll
Representant de l’Ajuntament al Consell Escolar: Assun Balló Salas
Representant de l’Ajuntament a la Junta Compensació SAU-5: Albert Serrats Llach
Representant de l’Ajuntament al CILMA: Jordi Barrera Coll
Representant de l’Ajuntament al Consorci Localret: Montse Pou Costa
Representant de l’Ajuntament al Consorci del Ter: Jordi Barrera Coll
Representant de l’Ajuntament a l’Escola de Música del Gironès: Assun Balló Salas
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Representant a la Junta Central d’Usuaris d’Aigües Superficials i Aqüífers del Baix Ter: Jordi Barrera Coll
Representant de l’Ajuntament a l’Associació de Municipis per la Independència: Isabel Medina Pagès
Regidora dipositària: Montse Pou Costa
Celebració Plens: 1er dijous de mes, excepte festiu o vigília que es traslladaria al següent dijous
Celebració Juntes de Govern: 1er i 3er de cada mes, excepte festius, que es traslladaria al proper dijous.
2) L’alcalde dóna a conèixer els respectius decrets referents a la creació de la Junta de Govern Local, les
competències delegades i els regidors/ores integrants. Tal com es reflecteix en els decrets esmentats, s’ha
fet amb la finalitat d’aconseguir més debat i participació de regidors en la decisió de determinats assumptes
municipals, i s’han delegat algunes de les atribucions de l’alcalde a la Junta de Govern, com poden ser
matèries de desenvolupament de planejament general no atribuïdes al Ple, matèries d’obra pública i
urbanisme i matèries d’hisenda municipal com aprovació de factures, certificacions d’obra, etc.
El regidor Albert Serrats Sau, en nom de la CUP-PA, exposa que ells no s’han estat de denunciar com
ningú la LRSAL (Llei local) impulsada pel Partit Popular, amb les seves nefastes conseqüències en la gestió
política dels municipis petits com el nostre, on l’esforç humà dels càrrecs electes és major i menys agraït
que en municipis grans, i més tenint en compte que ja fa anys que s’arrossega un dèficit evident en aquesta
qüestió. Tot i això, no creuen que la millor solució sigui la creació d’una Junta de Govern Local, per la qual
cosa s’abstindran en tots els punts que es refereixin a aquesta Junta de Govern.
L’alcalde exposa al regidor de la CUP que quan es planteja oposició a una proposta caldria dir quina és
l’alternativa.
3) Per unanimitat s’acorda la periodicitat de les sessions plenàries ordinàries, que se celebraran el primer
dijous hàbil de cada mes a les 8 del vespre, durant tot l’any a excepció del mes d’agost, que no es farà
sessió ordinària. Les juntes de govern local seran el primer i el tercer dijous hàbil de cada mes excepte el
mes d’agost.
4) per unanimitat s’acorda la creació i composició de la comissió especial de comptes, que estarà formada
per l’alcalde, Albert Serrrats, la regidora del grup AMI-B, Montse Pou, i el regidor de la CUP-PA,Joan Antoni
Simón.
5) Per unanimitat s’aproven els nomenaments de representants de la corporació als òrgans col·legiats,
d’acord amb allò transcrit al full annex del “cartipàs municipal”.
6) Per unanimitat s’acorda nomenar dipositària de la corporació la regidora Montserrat Pou Costa, i
alliberar-la de l’obligatòria prestació de fiança, i assumeixen solidàriament els 6 regidors del grup AMI-B la
responsabilitat derivada de la gestió que se li encomana.
7) S’estableix a favor de l’alcalde i regidors/ores un règim d’indemnitzacions en concepte d’assistències a
les sessions dels òrgans de la corporació de què formin part. Es proposa indemnitzar amb 90 € l’assistència
efectiva als plens ordinaris i extraordinaris, amb 90 € l’assistència efectiva a les juntes de govern els regidors/
ores que en formen part, i amb 90 € l’assistència a la comissió especial de comptes els regidors/es que en
formen part. Aquesta proposta és aprovada amb els 6 vots favorables del grup AMI-B i 3 abstencions de la
CUP-PA.
8) Per unanimitat s’acorda que, com a òrgans de govern municipal, es constitueixin dos grups municipals
que seran: el grup municipal AMI-B, que tindrà com a portaveu Albert Serrats Llach, i el grup municipal CUPPA, que tindrà com a portaveu Joan Antoni Simón Fernández.
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SESSIÓ ORDINÀRIA del 2 de juliol de 2015
1) Per unanimitat s’aproven les actes anteriors de les sessions extraordinàries del 13 de juny de 2015 i del
25 de juny de 2015.
2) En el punt de despatx oficial es dóna compte de les resolucions d’alcaldia, correspondència oficial,
instàncies i disposicions d’interès municipal publicades en els butlletins oficials.
3) Per unanimitat s’aprova definitivament el Compte General de la corporació corresponent a l’exercici 2014,
que serà remès a la Sindicatura de Comptes de Catalunya.
4) Per unanimitat s’acorda proposar al Departament d’Empresa i Ocupació les festes locals de l’any 2016 a
Bordils, que serien el 22 d’agost i el 31 d’octubre.
5) S’aprova per unanimitat el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Flaçà i l’Ajuntament de Bordils
per tal que el secretari interventor de Bordils exerceixi tasques de secretaria intervenció a l’Ajuntament de
Flaçà, amb una dedicació de 6 ½ hores setmanals dins l’horari reglamentari, per les quals l’Ajuntament de
Bordils percebria una compensació de 951 € al mes.
6) Per unanimitat s’aproven els padrons de contribuents i llistes cobradores any 2015 per a l’IBI Urbana,
taxes conservació clavegueram, de conservació cementiri i de guals d’entrades de vehicles.
7) Per unanimitat s’aprova l’expedient de modificació de crèdit núm. 2 al pressupost general de 2015, per
un total de 5.020,00 €, provinents sobrants de partides (Obres torrent Pruent, àrea de Joventut i compra
de màquina netejadora) i destinats a suplementar partides deficitàries (Reposició sanejament, consum
enllumenat públic i serveis de neteja).
8) No hi ha acords d’urgència.
9) En el torn de paraules la regidora Assun Balló explica el funcionament del casal d’estiu, amb 88 infants
inscrits. Comenta que s’han mantingut els preus de l’any passat, que s’ha practicat un descompte per als
infants empadronats a Bordils i que també hi ha algun infant becats per a un màxim de dues setmanes.
El regidor de la CUP Albert Serrats pregunta com funciona l’atorgament de beques, responent-li la regidora
que s’atorguen en funció dels informes dels Serveis Socials.
La regidora Montse Pou informa que des de l’Àrea de Joventut de la Zona Jove s’està fent un camp de treball
on hi participen 20 joves de Sant Joan de Mollet, Flaçà i Bordils.
També explica Montse Pou que s’ha organitzat la tercera edició de “Les nits a la fresca”, amb la col·laboració
de les entitats, que triaran què vol fer cadascuna d’elles.
El regidor de la CUP Xevi Jou comenta que va proposar a la CUP de fer un recital de poesia de l’Ovidi
Montllor, però que se’ls havia dit que la CUP no podia fer aquesta activitat dins el marc de “les nits a la
fresca”. Montse Pou diu que aquesta qüestió s’ha donat perquè la CUP no té la condició d’entitat sense ànim
de lucre no política. L’alcalde i els regidors de la CUP convenen que aquest tema s’haurà de definir.
El regidor Albert Serrats Sau comenta que al penjar informació a la Web municipal sobre els actes programats
aniria bé enllaçar-ho amb el Facebook i el Twitter. Respon el regidor Lluís Negre que això ja s’està preparant.
El regidor Jordi Barrera dóna compte de les gestions que ha fet amb el Servei de Monuments de la Diputació
i amb el Centre de Restauració de la Generalitat per tal de poder fer una restauració als vitralls de l’Església
de Bordils, especialment el de sobre l’Altar Major.
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OPINIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS - CUP
El 27 de setembre farem el referèndum (en forma
d’eleccions) que no ens han deixat fet. Des de la CUP de
Bordils ens ha semblat oportú reproduir aquest article
d’Adelais de Pedrolo, filla de Manuel de Pedrolo, un dels
escriptors de referència en llengua catalana durant la
segona meitat del segle passat.

RADICALMENT, LA LLIBERTAT
No sóc polític, de fet no m’agrada la política, però estem en uns temps en què ens hi va la vida, en
aquest intent, i per tant, i amb molta satisfacció, procuro ser-hi, i ser-hi d’una manera el més activa
possible, tant com em permeten les meves obligacions enfront de la fundació que porta el nom del
meu pare, l’escriptor Manuel de Pedrolo. El pare, encara que mai no va voler militar en cap partit,
va ser un referent per a l’esquerra independentista i sempre va donar suport a iniciatives d’esquerra
encaminades a assolir les nostres llibertats nacionals; va ser un defensor dels drets socials i un
corcó per a polítics i institucions, perquè mai, fins al darrer dia de la seva vida, no va deixar de
denunciar la injustícia en tot el seu ampli sentit i sempre va aprofitar el seu ressò mediàtic per a
deixar-ne constància. En sóc hereva i dipositària, no només de la seva obra, sinó també de la seva
veu, i la CUP compleix totes les meves expectatives.
Estem vivint uns moments històrics que quedaran gravats, no només en els llibres, també
en la nostra memòria col·lectiva, aquesta memòria que sembla que hem anat recuperant; una
efervescència que va començar ara farà 4 anys i que ni els mateixos organitzadors s’esperaven.
Una Catalunya que expressa pacíficament els seus anhels de llibertat, que de cada manifestació
en fa una festa però que alhora té la fermesa per a no cansar-se dels atacs no només verbals,
també en forma de lleis cada vegada més restrictives, que té la força per a obviar els intents d’una
Espanya colonitzadora, mentidera i cada vegada més corrupta, que veu que ens escapem de les
seves mans per a esdevenir un poble lliure i sobirà.
Però no només això, no només la independència. Sí que volem una Catalunya dins del marc d’uns
Països Catalans lliures, però també volem igualtat d’oportunitats per a tothom, un poble on els drets
no siguin trepitjats, un país amb un nou model social, cultural i econòmic. Som un poble treballador,
no ens espanten els reptes, i aquest és el més important des de fa molts anys, perquè ens canviarà
la vida. No sé si tindrem més oportunitats si ens el deixem perdre, jo segur que no en tindré cap
més. Hem viscut massa anys entre reixes, ara ja toca viure i morir en llibertat.
La CUP, un moviment jove políticament parlant, amb una llarga experiència en els temes municipals,
que funciona amb assemblees, un partit on els representants no es perpetuen en els càrrecs, on
equivocar-se serveix per a aprendre, recull tot el que he volgut sempre. És difícil, perquè fins ara
el que m’oferien els partits quedava fragmentat, i en unes eleccions només podem atorgar un sol
vot. Quan la CUP va decidir fer el salt a la política, més enllà de l’àmbit municipal, se’m va obrir un
ventall de possibilitats i vaig decidir que era el moment d’involucrar-m’hi.
El dia 27 tenim el futur a les nostres mans, a nosaltres ens correspon decidir que sigui el primer
dia de la resta de la nostra vida cap a la llibertat o continuar essent esclaus. Jo fa temps que
vaig decidir, la meva opció és la llibertat, i per això formo part de la candidatura de la CUP-Crida
Constituent, perquè com vosaltres, com els meus companys, HO VULL TOT.
“No accepto cap poder; això no em salva de ser oprimit. Pitjor, m’hi fa més per la consciència que
en tinc” (Manuel de Pedrolo)
Adelaïs de Pedrolo
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analítiques de les aigues
Tots els paràmetres estan dins la legalitat
Els resultats de les últimes analítiques d’aigua municipal rebudes són les següents:

Per a més informació, consulteu la web municipal. A l’apartat de medi ambient hi ha un apartat on,
més a mes, es poden consultar els resultats de les analítiques.
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manteniment i millores
PINTURA ALS MURS DE LES RAMPES D’ACCÉS ALS BAIXADORS DE L’ESTACIÓ
L’any 2010 es van realitzar les obres de rehabilitació integral de l’estació Bordils-Juià. Des d’aleshores,
no s’havia fet cap intervenció per millorar la pèssima i degradada imatge que presentaven les
rampes d’accés al baixador de l’estació.
Tot i no ser propietat municipal, l’Ajuntament va mantenir diverses reunions amb representants
d’Adif per tal de trobar una solució a la mala imatge que aquesta deixadesa donava a la plaça de
l’Estació.
L’Ajuntament, amb la millor intenció de col·laboració, va elaborar unes propostes per pintar els
frontals dels murs, cada un d’ells de diferent color tot jugant amb les formes geomètriques dels
murs. Adif va estar-hi d’acord, sempre i quan els colors fossin els seus colors comercials. D’aquesta
manera, Adif va acceptar una pacte de col·laboració: ells ens subministraven la pintura necessària
i l’Ajuntament hi posava la mà d’obra.
Així doncs, els murs actualment presenten una combinació de diferents colors, tots ells dintre la
tonalitat dels colors corporatius d’ADIF, que donen un aire alegre i divertit a la perspectiva de la
plaça de l’Estació amb un toc modern, elegant i molt fresc.
El cost total de la part municipal en aquesta intervenció ha estat de 1.188,00 €.

REFORÇAMENT I MILLORES A LA PALANCA
La passada primavera es van dur a terme unes restauracions a la zona de la riera de Sant Martí,
coneguda com “La Palanca”, al barri de Rissec, consistents en reconstruir i enlairar la cimentació
que sustenta un extrem de la passera de vianants i reforçament de la mateixa, molt malmesa per les
avingudes que havia hagut de suportar en els últims anys, a més de la construcció d’una escullera
de protecció.
En conjunt, l’import de l’actuació ha estat de 5.647,35 €.

Millores en el paratge de la Palanca (barri de Rissec)
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impuls de la garantia juvenil , al gironès
La Garantia Juvenil és una iniciativa europea per reduir l'atur juvenil. Ens consta que les futures
accions dirigides al jovent en temes d’ocupació, per part de la Generalitat de Catalunya, (programes
de formació per l’ocupació, pràctiques en empreses, programes singulars, foment de l’emprenedoria,
tallers, etc.) aniran molt vinculades a la Garantia Juvenil. Per tant, és important conèixer què englobla
aquesta iniciativa.
El col·lectiu de joves susceptibles de rebre la Garantia Juvenil s'ha delimitat de la manera següent:
- Tenir entre 16 i 29 anys (tots dos inclosos).
- No estar treballant des de fa 30 dies ni estudiant des de fa 90 dies en el moment d’apuntar-se.
- Joves amb DNI/NIE o permís de treball.
- EXCEPCIÓ: els joves que finalitzin 4t d’ESO hauran d’esperar-se 30 dies i no 90.
Per poder ajudar, i informar els joves i donar-los suport en el procés d'inscripció a aquest "sistema"
el Consell Comarcal del Gironès ha contractat una persona per impulsar la Garantia Juvenil en
els municipis de la comarca del Gironès. La seva tasca principal és atendre i ajudar els joves en
el procés d'inscripció. Per això, s'ha establert que demanant cita prèviament es pugui atendre els
joves del poble des de Bordils mateix o bé els dimarts al matí a l'àrea de promoció econòmica de
Celrà. Si necessites ajuda no dubtis a enviar un correu a l’adreça per demanar cita o bé dirigeix-te
a l’Ajuntament de Bordils o posa’t en contacta amb la zona jove de la Llera del Ter.
També es pot fer la inscripció directament mitjançant usuari i contrasenya. Per obtenir-la has de
seguir els passos següents:
1.Descarregar i emplenar el formulari
http://www.empleo.gob.es/ficheros/garantiajuvenil/documentos/formulario_usuario_app.pdf.
2. Fer arribar el formulari al Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC)
3. Activar amb el codi que rebràs al correu electrònic (és molt important que el correu electrònic
l’utilitzis normalment), a la web https://explotacion.mtin.gob.es/garantiajuvenil/activarUsuario.
action. AQUÍ COMENÇA EL PROCÉS D' INSCRIPCIÓ.
4.Un cop t’hagis inscrit i en un termini màxim de 30 dies el SOC es posarà en contacta amb tu
per tenir una primera entrevista i definir què és el que t’interessa fer.
Es important recordar que serà imprescindible estar apuntat a la Garantia Juvenil per participar als
programes que empreses i administracions públiques, a través del SOC, programin pel jovent.
Per a més informació: garantiajuvenil@girones.cat

Zonajoveter@girones.cat

Per demanar cita per apuntar-te a Bordils: garantiajuvenil@girones.cat
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ocupació juvenil
CONTRACTACIÓ D’UNA PERSONA COM A BRIGADA JOVE A BORDILS
A finals de juny es va publicar la convocatòria per contractar, durant els mesos de juliol i agost, una
persona amb jornada a temps parcial de 25 hores setmanals, com a peó per a la brigada jove, per
tal de facilitar l’accés a l’ocupació a un noi/a de 16 a 25 anys, empadronats al municipi de Bordils.
Es van presentar a la convocatòria quatre persones, dos nois i dues noies, que reunien els requisits
i les condicions següents:
a) Tenir entre 17 i 25 anys en la data d’acabament del termini assenyalat per a la presentació de
sol·licituds.
b) Estar empadronat i ser resident a Bordils.
c) Tenir el coneixement adequat de les dues llengües oficials a Catalunya
d) No patir cap malaltia ni defecte físic que impedeixi el normal desenvolupament de les funcions
per a les quals es realitza la present convocatòria.
e) No trobar-se inclòs en cap de les causes d’incapacitat i d’incompatibilitat assenyalades per la
normativa vigent.
La selecció es va fer-se per sorteig públic el dia 22 de juny a les 12.30 h, a la sala de plens de
l’Ajuntament de Bordils.
En David Gonzalez ha sigut l'afortunat d'enguany i les tasques que ha desenvolupat de l'1 de juliol
al 31 d'agost han sigut les pròpies d’un peó de la brigada municipal, com ara manteniment de
zones verdes, pintura d’interiors d’edificis municipals, canvi de tancaments, neteja de la via pública,
recollida de mobles i deixalles, i col·laboració en la preparació i muntatge de festes i esdeveniments
municipals.
L'experiència ha sigut bona i comptem poder repetir-ho l'estiu vinent!

PRÀCTIQUES I ESTADA FORMATIVA D'UNA ALUMNA DE BATXILLERAT
La Mar Pou i Brugué ha realitzat pràctiques a les oficines de l’Ajuntament de Bordils. Això ha estat
possible gràcies que l’Institut de Celrà, a petició i proposta de l'alumna, ha demanat la col·laboració
de l’Ajuntament per tal que pogués fer-hi les seves pràctiques i estada formativa a l'empresa.
L’Ajuntament ha acollit amb total predisposició aquesta iniciativa.
Aquestes pràctiques tenen una durada de 70 hores laborables, que la Mar ha fet de l'1 al 15 de
setembre. Durant aquestes dues setmanes ha portat a terme tasques relacionades amb l’atenció al
públic i la gestió administrativa.
Sóc la Mar i acabo de finalitzar el meu primer curs a batxillerat en la modalitat econòmica a
l’institut de Celrà. Vaig demanar acollir-me a la possibilitat de fer pràctiques a l’Ajuntament de
Bordils, per així saber més del meu poble. Són unes pràctiques molt útils, amb les quals aprens
moltes coses relacionades amb l’estructura interna o externa d’una empresa o administració
pública.
Així, aquest acord em permetrà, l’any que ve, a segon de Batxillerat, tenir lliure dues hores a la
setmana, que es convaliden de sociologia o bé a la llengua estrangera francesa.
Penso que és una oportunitat molt bona, ja que t’ajuden acadèmica i professionalment en un
futur.
Mar Pou i Brugué
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voluntariat per la llengua CATALANA
El Voluntariat per la llengua és un programa de la Direcció General de Política Lingüística gestionat
pel Consorci per a la Normalització Lingüística, que fomenta l’ús de la llengua catalana en les
relacions personals. L’objectiu és facilitar que les persones que comencen a parlar català guanyin
seguretat i fluïdesa en la conversa i que les persones que el parlen habitualment promocionin l’ús del
català entre persones que no tenen el català com a primera llengua. El programa Voluntariat per la
llengua ha estat reconegut per la Comissió Europea com UNA DE LES 50 MILLORS PRÀCTIQUES
D’APRENENTATGE d’una llengua que s’estan portant a terme a la Unió Europea.

L’experiència ha fet evident que aquest programa té un gran potencial per al foment de l’ús de la
llengua catalana i la interculturalitat, i és al mateix temps un gran instrument de suport al procés
d’aprenentatge de la llengua, però també una eina de participació social que posa de manifest
valors positius associats a l’aprenentatge i ús del català, relacionats amb el coneixement mutu entre
persones que conviuen en un mateix territori.
El Voluntariat per la llengua ha fomentat que les persones catalanoparlants s’adonin que no sempre
han de canviar de llengua quan s’adrecen a una persona estrangera.
Per aquests dos factors el programa Voluntariat per la llengua s’ha convertit en una eina important
de foment de la convivència i la cohesió social, que contribueix a fer del català la llengua comuna
de la societat en un context de diversitat cultural.
Les parelles lingüístiques es troben una hora a la setmana durant 10 setmanes per conversar
en català. Des dels seus inicis, el programa ha anat creixent i s’ha estès, també, a través de la
col·laboració amb entitats, associacions i establiments que ofereixen avantatges i descomptes en
les diferents poblacions on es duu a terme el Voluntariat per la llengua.
Per tot això, des d’aquestes pàgines, us animem a participar-hi. Només cal que us poseu en
contacte amb el Servei Comarcal de Català del Gironès. Podeu demanar-ne més informació sense
cap compromís.
El Voluntariat per la llengua del Centre de Normalització Lingüística de Girona es pot seguir al
Facebook (Voluntariat per la llengua Girona), al Twitter (@vxlgirona) i a l’Instagram (@vxlgirona i
#vxlgirona). Totes les notícies, avantatges, descomptes i novetats es poden trobar a la pàgina web
(http://cpnl.cat/vxlgirona) i al blog del VxL (http://blocs.cpnl.cat/vxlgirona/).

Vols ser voluntari/ària? o Vols ser aprenent/a?
Pots informar-te’n o inscriure’t a:
Servei Comarcal de Català
C. de la Riera de Mus, 1-A Girona
www.cpnl.cat/girones
girones@cpnl.cat
Facebook / Twitter / Youtube
tel. 972 21 32 62
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consorci per a la normalització lingüística
El Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) és una institució pública dedicada a la formació
i dinamització lingüística i que impulsa la cohesió social a través del foment de la llengua catalana.
El CPNL, integrat per la Generalitat de Catalunya i per diversos ens locals, compta actualment amb
22 centres de normalització lingüística i més de 140 punts de servei a tot el territori català. El Centre
de Normalització Lingüística de Girona l’integren 19 oficines i serveis de català, una de les quals és
el Servei Comarcal de Català del Gironès.
Servei Comarcal de Català
C. de la Riera de Mus, 1-A
Girona
www.cpnl.cat/girones
girones@cpnl.cat
Facebook / Twitter / Youtube
tel. 972 21 32 62

INSCRIPCIONS ALS CURSOS DE CATALÀ PER ADULTS
El Servei Comarcal de Català del Gironès durà a terme durant tot el setembre inscripcions per als
cursos de català i el Voluntariat per la llengua per al període octubre 2015- febrer 2016.
Totes les persones interessades a fer algun curs de català o bé a apuntar-se al programa de
voluntariat lingüístic poden informar-se’n al Consell Comarcal del Gironès, tel. 972 21 32 62 o
girones@cpnl.cat, tant pel que fa a cursos presencials com d’altres modalitats d’ensenyament,
com ara els cursos en línia Parla.cat (nivells elementals, intermedis i de suficiència) o els cursos
semipresencials i a distància (nivell C2), i es buscarà l'opció més adequada per a cada cas. Aquest
any està previst que els cursos comencin a partir del 28 de setembre.
S'ofereixen cursos presencials a Girona, Salt, Cassà, Llagostera i Vilablareix. També un curs de
perfeccionament (nivell C2) a la seu del Consell Comarcal del Gironès, cada divendres, de 16 a 19 h,
i un curs Intermedi 1, a Vilablareix, cada dilluns, de 16 a 19 h. Aquests cursos tenen abast comarcal,
és a dir, pretenen cobrir la demanda que hi pugui haver d’aquests nivells a tota la comarca.
Finalment, també s'obren les inscripcions al Voluntariat per la llengua, programa que ja fa anys que
funciona a tot Catalunya i que ha comptat amb molts participants: persones que desinteressadament
ofereixen part del seu temps per conversar en català amb una persona que l'està aprenent.

AGRAÏMENTS
Des de l’Ajuntament de Bordils agraïm la celeritat i col.laboració del Servei Comarcal de Català en
la correcció de textos dels butlletins municipals de Bordils, des del número 14 (desembre de 2011).
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recull d’activitats fetes

Divendres 6 de març, presentació literària amb David Pagès

Diumenge 5 d’abril, concert de l’Orquestra de Cambra de l’Empordà

Diumenge 12 d’abril, VIII Matí de natura, dedicat a l’anellament d’ocells

Diumenge 19 d’abril, 8è Cross escolar de la Llera del Ter, a Bordils

Divendres 15 de maig, llibres de cuina i taller de tiramisú, organitzat pel
punt de lectura

Dissabte 13 de juny, constitució de l’Ajuntament de Bordils

Dijous 9 de juliol, actuació musical a la primera nit fresca d’estiu 2015

Dimecres 22 de juliol, presentació literària amb Lluch Salellas
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recull d’activitats fetes

Dissabte 1 d’agost, cursa d’Orientació de la Festa Petita

Pregó de la Festa Major. 40è aniversari del Jovent de Bordils

Primer premi categoria adult, concurs de fotografia de la Festa Major ,
amb temàtica: els horts

Primer premi categoria infantil: els horts

Segon premi categoria infantil: els horts

Segon premi categoria adult: els horts
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RECORDATORI DELS HORARIS DEL CONSULTORI MÈDIC
Els horaris del consultori local de Bordils, segons l’Institut Català de la Salut, excepte imprevistos i
festius, són els següents:
atenció al ciutadà:
- dilluns, dimecres i divendres: de 8 a 14 h
- dimarts i dijous: de 13 a 20 h
visites de medicina:
- dilluns i dimecres: de 8 a 14 h
- dimarts i dijous: de 13 a 20 h
- divendres: de 8 a 11 h
visites d’infermeria:
- dilluns: de 8 a 11 h
- dimarts i dijous: de 13 a 20 h
- dimecres i divendres: de 8 a 11 h
visites de pediatria:
- divendres d’11.30 a 12.30 h
QUÈ HEM DE FER SI NECESSITEM UNA VISITA URGENT?
En suprimir l’atenció continuada del CAP Celrà de dilluns a dijous, els consultoris locals de Flaçà i
de Bordils combinen els horaris entre sí per poder oferir el servei d’atenció urgent de 8 a 20 h a tots
els usuaris de la seva àrea. Aquests dos consultoris locals tenen els horaris invertits aquests quatre
dies de la setmana: quan un centre visita al matí, l’altre visita a la tarda.
Si necessiteu atenció urgent i no us podeu esperar a l’horari d’atenció del vostre metge:
a) Si és dins l’horari de visita del consultori de Bordils: podeu telefonar al consultori de
Bordils o anar-hi personalment (recomanem telefonar, ja que els professionals estan realitzant
l’atenció habitual programada).
b) Si és fora de l’horari habitual de Bordils (dilluns tarda, dimarts matí, dimecres tarda o dijous
matí): podeu telefonar al consultori de Flaçà o anar-hi personalment (recomanem telefonar, ja
que els professionals estan realitzant l’atenció habitual programada).
c) Si és un divendres de 15 a 20 hores, dissabte, diumenge o festiu, de 8 h a 20 h: podeu
telefonar al CAP Celrà o anar-hi personalment. Hi trobareu l’equip d’atenció continuada.
d) Si necessiteu atenció urgent de les 20 h a les 8 h de l’endemà: podeu telefonar al CAP
Güell o anar-hi personalment.
Consultori de Bordils
Consultori Flaçà
Plaça Onze de Setembre, 1
Plaça de l’Estació del Carrilet, 2
BORDILS
FLAÇÀ
972 49 11 77
972 48 86 38
CAP CELRÀ
Carretera de Juià, 135
CELRÀ
972 49 25 00

CAP GÜELL
Carrer Mossèn Joan Pons, s/n
GIRONA
972 21 07 08

Recordeu, EN CAS D’URGÈNCIA VITAL, TELEFONEU AL 061
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