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Salutació d’un enamorat de Bordils

Com a fill de Bordils que sóc, és un privilegi i alhora em resulta molt gratificant tenir l’oportunitat 
d’escriure uns mots per tal de donar la benvinguda a aquesta interessant iniciativa de tornar a 
editar i publicar periòdicament el butlletí d’informació municipal. La lectura de les seves pàgines 
servirà per donar-nos a conèixer les notícies més rellevants que succeeixin i es vagin produint en 
el municipi, dia a dia. 
Tot i que ja fa uns quants anys (gairebé 33) que visc fora del poble, a Banyoles, mai me n’he 
allunyat ni separat de Bordils. Primerament pels meus pares i per la resta de familiars que hi 
residien, i després, perquè he de confessar que dins meu sempre m’he sentit, em sento i em sentiré 
bordilenc. A Bordils és on em resten els records d’infantesa i joventut, i les moltes vivències 
passades en els diferents indrets del poble: les vesprades al carrer els dies d’estiu; l’aprenentatge 
al col·legi amb la senyoreta Pilar, el Sr. Navarra i el Sr. Parals; els jocs amb els companys; les 
berenades del dijous llarder; les excursions de final de curs; les meves primeres classes de música 
a ‘can Nazaret’ amb en Narcís Perich; el casal d’estiu amb l’entusiasme de l’aleshores vicari Mn. 
Josep M. Sais; les partides de saco darrere la plaça de l’Església; els balls dels diumenges d’estiu 
a la pista de ‘can Cinto’; el cinema a la carretera i també al casal del poble; les festes patronals; els 
envelats; la Setmana Santa i la processó del Divendres Sant; la celebració del Corpus i la brillantor 
de les seves inoblidables i belles catifes; la festa de Sant Antoni Abat i la subhasta dels pans a la 
sortida de missa que tothom esperava, i que feia amb una gran mestria i dinamisme Frederic Joher 
“en Paraire”; el dia de la Germandat; Nadal, Cap d’Any i Reis; els triomfs de l’equip femení de 
bàsquet; l’atletisme; els primers aparells de televisió als bars; els partits d’handbol a la pista vella; 
les tertúlies a ‘ca l’Aliu’... i tantes i tantes diades que encara recordo amb enyor. Els “actors” i 
“actrius” del grup de teatre (tots ells de casa nostra), que interpretaven magníficament i amb molt 
de caràcter, obres de variats estils i que eren seleccionades amb gran encert; la representació dels 
Pastorets; els èxits dels festivals populars, especialment el celebrat per a tal de recollir fons per als 
damnificats dels aiguats de l’any 1962 a la província de Barcelona. Per últim, no puc oblidar-me, 
perquè fou l’agrupació musical on vaig iniciar el meu camí en el món de la música, de la cobla-
orquestra que hi havia llavors al poble, la CATALUNYA de Bordils i que amb tanta estimació,  
paciència i una gran dosi de bona voluntat, dirigia i representava Desideri Brugués, ‘en Deri’. La 
CATALUNYA va ser durant la seva existència un veritable viver de músics per a totes les altres 
cobles-orquestres importants de la província. 
Igual que les meves arrels envers el poble de Bordils s’enforteixen amb el pas del temps, confio 
i desitjo ferventment que aquesta nova etapa del butlletí municipal sigui extensiva, fructífera i 
duradora per sempre.  
               
          Esteve Palet i Ribas
         Professor de l’Escola Municipal

de Música de Banyoles i compositor
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Salutació de l’alcalde

L´ALTRE COMPROMÍS

Amb el retorn del Butlletí d’Informació Municipal pretenem pujar un 
esgraó més per tal d’oferir una mínima informació municipal a qualsevol 
ciutadà de Bordils que prefereix el format paper als mitjans informàtics 
tan presents entre nosaltres. Aquest butlletí, conjuntament amb altres 
informacions provinents d’altres fonts, pretén que tothom pugui fer-se una 
idea prou clara de quin és el tarannà de l’Ajuntament i quina trajectòria 
segueix.
              
Aquest recuperat butlletí reneix en un moment difícil o d’incertesa per a la majoria de nosaltres, 
Ajuntament inclòs. Tots anem a cavall del mateix tren. Fer el trajecte més suportable dependrà en 
bona mesura de la voluntat, comprensió, generositat i conducta cívica de cadascun de nosaltres. 
Ara, més que mai, serà imprescindible que entenguem el poble com la casa de tots, que respectem i 
estimem l’espai públic de la mateixa manera que ens estimem casa nostra. Caldrà posar en pràctica 
una solidaritat pedagògica per explicar a qui convingui que gaudir d’uns drets comporta també 
unes obligacions i que conviure en societat implica que les llibertats d’un s’acaben en el moment 
que comencen a ser una molèstia o un perjudici per als que l’envolten.
              
Sé que no explico res de nou si dic que hem viscut uns anys en què, tot i la insuficiència de recursos, 
aquests anaven creixent paral·lelament a unes despeses generals també creixents. Però ara això 
s’ha desequilibrat. En el moment present comencem a patir una davallada d’ingressos mentre que 
la despesa segueix, en el millor dels casos, estable. Comença a ser un vertader maldecap preveure 
per on s’hauran de retallar despeses sense que afectin negativament els serveis municipals bàsics.
L’alcalde i l’Ajuntament hi posarem la voluntat, l’esforç i el seny que estiguin al nostre abast. 
Això, sumat a l’esperit solidari i l’autoestima de la gent de Bordils, demostrarà que, malgrat les 
dificultats, el poble mantindrà el nivell de dignitat i convivència que totes les persones de Bordils 
desitgem i pel qual lluitem.
             
Gràcies per la vostra acollida.

              
Albert Serrats Llach

Bordils, desembre de 2011 
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El nou Ajuntament

EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL - Distribució de responsabilitats

Albert Serrats Llach (alcalde)
- Urbanisme i obres, Sanitat, Trànsit, i la resta de responsabilitats que no estiguin delegades.

Montse Pou Costa (àmbit sociocultural):                                                             
- Tinenta d’alcaldia o alcaldessa en funcions quan sigui necessari.
- Regidora de Joventut, Esports, Festes, Lleure i altres activitats assimilables. Representant de  
l’Ajuntament davant les entitats o grups organitzadors d’aquelles activitats.
- Responsable del manteniment, conservació i/o millora de les següents instal·lacions: Pavelló 
Blanc i Verd, camp de futbol, Pista Vella, Local Jove-Pioixa, i de qualsevol altre espai públic fix o 
temporal on es practiquin activitats de la seva responsabilitat.
- Regidora d’Hisenda Municipal, Dipositària de Fons Municipals, control dels moviments 
pressupostaris.
- Intermediària entre l’Ajuntament i els serveis socials i de joventut que depenen del Consell 
Comarcal del Gironès o de la Generalitat.

Assun Balló Salas (àmbit educatiu-ensenyament):
- Regidora d’Ensenyament, representant de l’Ajuntament al Consell Escolar i davant d’altres 
entitats o persones relacionades amb l’escola pública, activitats directament relacionades amb 
l’escola pública, així com amb l’escola de música, cursets d’informàtica i assimilables.
- Responsable del manteniment, conservació i/o millora de les següents instal·lacions: edifici 
escolar i els seus annexos, pavelló Torrentó, el Casal, Ajuntament Vell.
- Intermediària entre l’Ajuntament i qualsevol entitat o grup organitzat que desenvolupi activitats 
habituals o puntuals en els esmentats espais públics (biblioteca, punt de lectura, voluntariat 3r 
Món).
- Intermediària entre l’Ajuntament i qualsevol empresa o entitat privada que desenvolupi activitats   
d’educació de qualsevol tipus dins del municipi (Llar infantil, gimnàstica, manteniment d’adults, 
etc.). 
- Representant de l’Ajuntament per a Pla educatiu d’entorn i Comunitat de Municipis de La Llera 
del Ter.     

Jordi Barrera Coll (àmbit serveis):
- Regidor de serveis de via pública i mediambientals. Responsable del manteniment, conservació 
i/o millora de carrers, camins, enllumenat públic, espais verds, parcs infantils, torrents, etc.
- Intermediari entre l’Ajuntament i les empreses que presten serveis directes a càrrec de 
l’Ajuntament, com paletes, electricistes, jardineria, recollida residus, etc. que exerceixen treballs 
en l’àmbit del punt anterior.
- Intermediari entre l’Ajuntament i altres entitats o empreses públiques no municipals que exerceixen  
l’activitat dins el  terme municipal (Comunitat de Regants, Agència Catalana de l´Aigua, Prodaisa, 
etc.).
- Representant de l’ajuntament al Consorci Alba Ter i d’altres temes relacionats amb riu Ter.
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MODALITAT FINS A JUNY 2011:

Alcaldessa (A càrrec de la Generalitat) = aprox. 1.094,00 €/mes bruts (abans d’IRPF i de quota SS)
A càrrec de l’Ajuntament:
8 regidors x 75,69 € (assistències a sessions) ………………………………….... 605,52 €/mes
2 tinents d’alcaldia x 130,23 €/mes ……………………………………………... 260,46 €/mes    
3 regidors equip de govern x 105,99 €/mes …………………………………….. 317,97 €/mes
1 quota general a repartir entre els diversos grups (proporcional a nre. regid.) .... 100,00 €/mes
                                                                                                                                    ---------------------
Total mensual a càrrec de l’Ajuntament ……………………………………......    1.283,95 €/mes
              

MODALITAT A PARTIR DE JUNY DE 2011: 
(Aprovat en Ple de 22 de juny de 2011)

             
(Rebaixa aproximada d’un 19 %, supressió de la quota de grups municipals i supressió dels telèfons 
mòbils de l’equip de govern que anaven a càrrec de l’ajuntament i a partir d’ara aniran a càrrec 
privat de l’alcalde i regidors/es).

Alcalde (A càrrec Generalitat) = 1.094,00 €/mes -20% = 875,20 €/mes bruts (abans d’IRPF i de 
quota S.S.).
A càrrec de l’Ajuntament:
Rebaixa d’un 19% = (1.283,95 €/mes -19 %) = 1.039,99 €/mes, amb la següent distribució:
8 regidors x 75 €/mes (Assistències a Sessions) ……………………………... 600,00 €/mes
1 tinent d’alcaldia x 170,00 €/mes ……………………………………………. 170,00 €/mes
2 regidors equip de govern x 135,00 €/mes ………………………………….. 270,00 €/mes
                                                                                                                                   ---------------------
Total mensual a càrrec de l’Ajuntament ………………………………………      1.040,00 €/mes 

Nou consistori de Bordils

Retribucions dels càrrecs electes
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Resum dels plens municipals
(Per a informació completa i detallada, podeu les actes a les oficines municipals)

SESSIÓ DE CONSTITUCIÓ DE L’AJUNTAMENT, 11 de juny de 2011
Reunits a la sala d’actes de l’Ajuntament: Manela Blázquez Boya, Albert Martí Olivet, Irene 
Panella Pou, Albert Serrats Llach, Montserrat Pou Costa, Mª Assumpció Balló Salas, Jordi Barrera 
Coll, Albert Serrats Sau i Jordi Gou Joher, regidors/ores electes d’acord amb els resultats de les 
eleccions municipals del dia 27 de maig d’enguany, assistits pel secretari de la corporació que 
subscriu, Jaume Solà Molinas.

Es forma la Mesa d’Edat i el secretari llegeix els textos legals referents a la constitució dels 
ajuntaments i elecció d’alcalde/essa.
Un cop fets els juraments, promeses o promeses per imperatiu legal segons el criteri personal de 
cadascun dels càrrecs electes, la mesa declara constituïda la nova corporació municipal.

Acte seguit es procedeix a la votació per a l’elecció d’alcalde/essa, que queda en 3 vots a favor de 
Manela Blázquez del grup GIB-PM, 4 vots a favor d’Albert Serrats Llach de CiU, i 2 abstencions 
per part del grup de la CUP-PA, resultat segons el qual i d’acord amb la legislació vigent queda 
proclamat alcalde el candidat Albert Serrats Llach de la candidatura de CiU.

Després de les intervencions i la lectura de manifestos per part de Manela Blázquez i Albert Serrats 
Sau, i la salutació final del proclamat alcalde Albert Serrats Llach, es dóna per acabada la sessió.

             
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA de 22 de juny de 2011
1/ S’acorda la periodicitat i hora de celebració dels plens ordinaris, que seran el primer dijous 
laborable de cada mes, a les 9 del vespre, a excepció del mes d’agost que no n’hi ha.

2/ Es crea la Comissió especial de comptes, que serà integrada per l’alcalde, la regidora d’hisenda 
Montserrat Pou Costa per CiU, la regidora Manela Blázquez Boya pel GIB-PM i el regidor Albert 
Serrats Sau per la CUP.

3/ S’acorda nomenar la regidora Assun Balló Salas com a representant de l’Ajuntament en el 
Consell Escolar de l’Escola de Bordils.
S’acorda nomenar l’alcalde, Albert Serrats Llach, representant de l’Ajuntament de Bordils a la 
Junta de Compensació del SAU-5 de Bordils.
S’acorda nomenar la regidora Assun Balló Salas, representant de l’Ajuntament de Bordils a la 
Comunitat de Municipis La Llera del Ter, juntament amb l’alcalde.

4/ Es dóna compte al Ple de les resolucions preses per l’alcalde referents a designació de Tinent 
d´Alcaldia i d’àrees de responsabilitat segons les següents delegacions:
Montse Pou Costa: tinenta d’alcaldia, regidora d’Hisenda i responsable de les àrees de Serveis 
Socials, Esports i Joventut.
Assun Balló Salas: responsable de l’àrea d’Ensenyament. 
Jordi Barrera Coll: Responsable de Serveis Públics i Mediambientals.
Les responsabilitats sobre Urbanisme, i les que no hagin estat delegades, aniran a càrrec de l’alcalde.
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5/ S’acorda nomenar la regidora  Montserrat Pou Costa com a tresorera de l’ Ajuntament de Bordils.
6/ S’aprova la fixació d’indemnitzacions de 75 € mensuals a cadascun dels 8 regidors per assistència 
a les sessions plenàries ordinàries.
S’aprova la fixació d’indemnització suplementària de 135 € mensuals per als dos regidors/res que han 
assumit responsabilitats de gestió a l’equip de govern. 
S’aprova la fixació d’indemnització suplementària de 170 € mensuals per a la regidora de l’equip de 
govern que a més assumeix la responsabilitat de tinenta d’alcaldia.
S’aprova demanar al Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat una 
retribució de 875,88 € bruts mensuals a favor de l’alcalde com a compensació a les 20 hores setmanals 
de dedicació al càrrec.

              
SESSIÓ ORDINÀRIA de 7 de juliol de 2011
1/ S’aproven les actes de les dues sessions d’11 de juny i de 22 de juny.

2/ Despatx oficial, no n’hi ha.

3/ S’ aproven els padrons de contribuents i llistes cobradores de l’impost sobre béns immobles urbans, 
i de les taxes per a conservació de clavegueram, conservació de cementiri, guals i ocupació d’espai 
públic amb taules i cadires.

4/ S’acorda proposar al Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya les dues 
festes locals per al 2012 a Bordils, que seran el 20 d’agost i el 29 d’octubre.

5/ S’aprova el Pla de protecció civil municipal INUNCAT a Bordils, integrat pel Manual d’Actuació 
en cas d’inundacions.

6/ A instància de la Direcció General d’Administració Local es designen els membres de la Comissió 
Municipal de Delimitació, que queda formada per l’alcalde Albert Serrats Llach, el regidor Jordi 
Barrera Coll, el regidor Albert Martí Olivet, el tècnic Josep Bossacoma Vilar i el secretari Jaume Solà 
Molinas.

7/ S’ anomena el regidor Jordi Barrera Coll representant de l’ Ajuntament de Bordils en els òrgans de 
govern del Consorci Alba-Ter.

8/ S’aprova inicialment el Mapa de Capacitat Acústica de Bordils i s’exposa al públic per un termini 
de trenta dies hàbils als efectes d’examen i reclamacions si s’escaiguessin.

9/ (Torn de paraules)
El regidor del GIB-PM Albert Martí retreu a l’equip de govern que la neteja de la cuneta entre el Mas 
de la Roda i Can Pou s’ha fet malament i que en lloc d’ enviar-hi un operari de Construccions Terrades 
es podia haver esperat per fer-ho en una altra època de l’any en què ho pogués fer l’operari municipal, 
ja que considera que els paletes només s’haurien d’avisar quan hi ha feines que ocupin un dia sencer. 
El mateix regidor comenta també que en el canal Vinyals, a l’altura de Can Solés, hi ha una pèrdua 
d’aigua que ja en la anterior legislatura es va detectar i que llavors es va arreglar ràpidament i en canvi 
ara fa un mes que torna a perdre encara no s’ha arreglat, amb el consegüent risc de perjudici per als 
propietaris veïns que vindrien a reclamar a l’Ajuntament.
El regidor Jordi Barrera li respon que aquesta fuita, juntament amb la que des de l’anterior legislatura 
es produeix a can Riera, ja se n’ha parlat amb la constructora, però que per poder reparar s’ha d’esperar 
poder llevar l’aigua i formigonar.
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SESSIÓ ORDINÀRIA d’1 de setembre de 2011

1/ S’aprova l’acta de la sessió ordinària de 7 de juliol.

2/ En el punt de despatx oficial es dóna compte de correspondència diversa i, en especial, 
a) De la notificació d’atorgament d’una subvenció de 723,60 € de la Diputació de Girona per a 
l’adquisició de material informàtic per a les oficines municipals.
b) De la notificació del Ministerio de Economia y Hacienda sobre la liquidació de l’any 2009 en la 
participació en els tributs de l’Estat, que dóna un saldo negatiu i a favor de l’Estat de 45.239,77 € que 
hauran de ser reintegrats en 60 mensualitats a descomptar dels futurs pagaments que l’Estat ens lliura 
a compte a través del Fondo Nacional de Cooperación Municipal.

3/ A proposta de l’Alcaldia i per unanimitat de tots els regidors assistents, s’aprova trametre al Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya la proposta de reelecció per als càrrecs de jutge de pau titular i jutge 
de pau substitut, els senyors Josep Bosch Vila i Joan Vila Oliver respectivament.

4/ S’aprova definitivament el Mapa de Capacitat Acústica de Bordils un cop formalitzats els tràmits 
reglamentaris d’informació pública i comunicació des que s’havia aprovat inicialment en sessió de 7 
de juliol.

5/ S’aprova un manifest de suport i agraïment a la tasca cultural feta per l’Orquestra de Cambra de 
l’Empordà arreu de Catalunya i en especial als pobles petits, i trametre’l  al Departament de Cultura 
de la Generalitat per tal que li continuïn donant suport econòmic.

6/ Els regidors de la CUP-PA  presenten una proposta per tal que en les properes Diades Nacionals de 
Catalunya en el balcó de l’ajuntament de Bordils hi onegi la Senyera Estelada en lloc de la Senyera 
oficial i històrica. Amb aquesta iniciativa volen donar una mostra de suport a les desenes de milers 
de ciutadans que van fer possible les consultes populars sobre la independència, que van començar 
a Arenys de Munt el 13 de setembre del 2009 i van finalitzar el passat 23 d’abril a Barcelona. A la 
vegada que, segons la seva interpretació, aquesta és la voluntat popular del nostre municipi.
L’alcalde no accepta la proposta perquè, segons creu i mentre no es demostri el contrari, la bandera i 
símbol oficial de tots els catalans és i ha estat sempre la Senyera, que es el símbol defensat i estimat 
per tots els catalans des de fa centenars d’anys. Per altra part considera l’alcalde que donar per fet que 
tots els bordilencs/ques que varem donar suport a la consulta per a la independència ja estem d’acord 
a substituir la Senyera per l’Estelada és només la interpretació de la CUP, ja que això encara no s’ha 
consultat a ningú. Després d’un extens debat i exposició d’arguments per cadascuna de les bandes, 
es sotmet la proposta a votació, amb un resultat de 4 vots (CUP i GIB-PM) a favor de substituir la 
Senyera per l’Estelada i 4 vots (CiU) a favor de mantenir-hi la Senyera. D’acord amb la Legislació 
vigent, en donar-se un empat preval el vot de qualitat de l’alcalde, que en aquest cas dóna per rebutjada 
la proposta de la CUP.

7/ A proposta de la CUP-PA s’aprova, per unanimitat, manifestar davant el Departament de Salut de 
la Generalitat de Catalunya l’oposició clara i ferma de l’Ajuntament de Bordils contra les retallades 
pressupostàries que s’estan efectuant des de l’inici de la crisi en el sistema sanitari en general i, 
especialment pel que afecta a Bordils, la preocupació que les esmentades retallades pressupostàries 
afectin l’alta qualitat de servei sanitari que ens ha donat l’Hospital Trueta.  

8/ Acceptació de 34,06 m2 de terreny cedit gratuïtament pels germans Herminia, Esteve, Mª Dolors i 
Lluís Fábregas Masó, que es destinaran a eixamplament del carrer Pruent.
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9/ Acords d’urgència, no n’hi ha.

10/ (Torn de paraules)
a) El regidor de la CUP Jordi Gou assenyala alguns aspectes referents a espais públics sobre els quals 
creu que s’hauria d’actuar amb rapidesa. Esmenta la necessitat d’instal·lar un box per a bicicletes a la 
zona de l’estació de Renfe, el mal estat de la marquesina d’autobusos direcció la Bisbal, la necessitat 
de retirar el cartell “Plan Zapatero” del costat de la centraleta de Telefònica i una sèrie de reparacions 
que s’haurien de fer en els diversos parcs infantils. La regidora Assun Balló, de CiU, li contesta que 
algunes de les reparacions esmentades ja s’han efectuat i que el llistat que ell reclama deu estar fet des 
de fa molts dies, cosa que el regidor admet.
b) La regidora Manela Blázquez del GIB-PM demana informació sobre els detalls de la jubilació de 
la treballadora municipal Francisca Ligero. El secretari li respon que tot s’havia produït d’acord amb 
el que s’havia pactat amb l’anterior ajuntament.
c) La regidora Manela Blázquez pregunta sobre diversos detalls d’organització i contractació de 
monitors i nombre d’inscrits per al casalet que es fa des de final d’agost fins al començament del curs 
escolar. La regidora Assun Balló li dóna les explicacions corresponents i li aclareix que els monitors 
els va triar la mateixa empresa ‘La Gresca’ majorment entre els que ja havien treballat en el casal 
d’estiu. Intervé la regidora Irene Panella dient que tot plegat difereix força de la idea que tenien el 
seu grup i que creu que és greu que algunes persones que esperaven poder treballar de monitors no ho 
hagin pogut fer. La regidora Assun Balló respon que ella ho hauria organitzat tot d’una altra manera 
però que en entrar de regidora a mitjan juny ja no hi havia temps per a reorganitzar.
d) La regidora Manela Blázquez diu que li agradaria conèixer els comptes de la Festa Major. La 
regidora Montse Pou li contesta que encara no estan tancats perquè falta rebre dues factures.
e) L’alcalde informa de l’edició d’un llibre comarcal (del Gironès) patrocinat per l’empresa Abertis en 
el que hi haurà unes pàgines dedicades a Bordils i a tres personalitats destacades.
f) L’alcalde informa de la intenció de fer una reunió pública informativa per a difusió d’aspectes 
econòmics i financers de l’ajuntament.
g) L’alcalde informa de la preparació i represa de l’edició del Butlletí Municipal, i diu que cadascun 
dels grups municipals tindrà reservat un espai per a publicar-hi allò que creguin convenient.

              
SESSIÓ ORDINÀRIA de 6 d’octubre de 2011

1/ Aprovació de l’acta de la sessió anterior d’1 de setembre.

2/ Despatx oficial, no n’hi ha.

3/ Ratificació del Decret d’Alcaldia pel qual s’aprova el Pla d’emergència per a la Pista Vella i el Pla 
d’emergència específic per a la celebració de la festa “Primavera Party” .

4/ S’aproven definitivament els Comptes Generals de la corporació corresponents a l’any 2010, sense 
observacions ni objeccions, i s’acorda rendir-los a la Sindicatura de Comptes de Catalunya.

5/ S’aprova modificar i actualitzar l’Ordenança municipal de policia, bon govern i circulació de l’any 
1998, actualitzar-ne els imports de les sancions i especificar en euros les quanties que estaven en 
pessetes.

6/ S’aprova modificar el contracte signat amb Cobra S.A. per a obres de reforma de la coberta del 
Pavelló Blanc i Verd, per posposar el termini d’execució fins a 31 de juliol de 2012 pel que fa a treballs 
de neteja i pintura de l’estructura de sostre interior per tal de no provocar interrupcions i inconvenients 
al Club d’Handbol fins a l’acabament de la temporada esportiva.
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7/ Per unanimitat, i a proposta dels regidors de la CUP-PA,  s’acorda donar suport als organitzadors 
i actes del Correllengua 2011 al seu pas per Bordils, moviment que s’ha consolidat com a instrument 
reivindicatiu de la societat a favor de la plena normalització de l’ús social de la llengua catalana.

8/ Per unanimitat, i a proposta dels regidors de la CUP-PA amb el suport de la majoria d’entitats locals, 
s’acorda manifestar, i trametre a les parts interessades, el rebuig a les últimes sentències judicials que 
posen en perill el sistema d’immersió lingüística als centres educatius de Catalunya i manifestar el 
suport al model d’escola catalana en llengua i continguts, així com a tota la comunitat educativa per 
tal que  continuï  aplicant-lo  dia a dia sense atendre aquelles sentències ni les que es puguin produir 
en el futur.

9/ S’aprova la modificació d’ordenances fiscals per a l’exercici de 2012 amb els 4 vots favorables de 
CiU i les abstencions dels grups de GIB-PM i CUP-PA. L’alcalde exposa la necessitat d’apujar alguns 
impostos i tarifes per compensar mínimament la baixada d’ingressos, principalment els provinents de 
l’Estat i de la Generalitat. Les principals puges afecten el subministrament de l’aigua potable en un 
2,7%; l’impost sobre béns immobles urbans, un 3%, i l’impost sobre vehicles de tracció mecànica, 
un 3%. També s’aprova augmentar la bonificació del 30% al 40% de la quota de l’impost sobre 
l’increment de valor dels terrenys urbans sempre que aquestes herències siguin entre familiars directes.
La regidora Manela Blázquez del GIB-PM expressa el seu desacord que no s’apugi l’impost sobre 
béns de naturalesa rústica, tot i que és conscient que representa un ingrés relativament petit però que 
tot ajuda a l’hora de sumar ingressos. 
El regidor Albert Serrats, de la CUP-PA, expressa el seu desacord amb l’augment de la bonificació de 
l’impost sobre transmissió de terrenys urbans entre familiars directes per causa de mort.
S’implanta una nova ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la utilització privativa o aprofitament 
especial de les instal·lacions culturals i esportives municipals. 
S’implanta una nova ordenança fiscal com a taxa per a l’expedició de documents administratius. 

10/ Acords d’urgència, no n’hi ha.

11/ (Torn de paraules)
a) El regidor Jordi Gou, de la CUP-PA, vol saber si les demandes dels veïns i veïnes del poble que 
ells van traslladar en l’anterior Ple ja s’han solucionat, com és el mal estat d’alguns espais públics 
i mobiliari urbà. L’alcalde li contesta que es tenen en compte les demandes de la CUP però que 
algunes coses s’hauran d’esperar, en primer lloc, perquè les partides pressupostàries per a reparacions 
i manteniment ja estan esgotades i en segon lloc, perquè l’operari municipal ja fa setmanes que està 
de baixa per malaltia i per això algunes feines de manteniment han quedat endarrerides.
b) La regidora Manela Blázquez, del GIB-PM, recorda el seu interès a conèixer els comptes de la 
Festa Major i del casal d’estiu. 
c) L’alcalde recorda a tots els grups municipals que poden portar el seu escrit per al Butlletí Municipal.

              
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT de 25 d’octubre de 2011

1/ En compliment de la Llei orgànica del règim electoral general, el Ple de l’Ajuntament, mitjançant 
sorteig i amb el vot favorable de tots els assistents, elegeix els membres de la mesa electoral per a 
les eleccions del dia 20 de novembre de 2011, amb Juan Ignacio Martínez Campos com a president i 
Ramón Giménez Beltran i Gabriel Casas Mas com a primer i segon vocals respectivament.
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SESSIÓ ORDINÀRIA de 10 de novembre de 2011 

1/ S’aproven les actes de les sessions anteriors de 6 d’octubre i de 25 d’octubre.

2/ (Despatx oficial) Es dóna compte del Decret d’alcaldia núm. 169, de 7 de novembre, pel qual 
s’accepta el projecte de reparcel·lació del “sòl apte per urbanitzar 2 de les Coromines 2” de Bordils, 
presentat per Jaume Avinyó Rovira, en representació de Metro Habitat S.L.U.

3/ A proposta de l’alcalde, amb 4 vots favorables de CiU, 3 vots en contra del GIB-PM i 2 abstencions 
de la CUP-PA, s’aprova la modificació de crèdit núm. 2 al Pressupost general de l’exercici 2011 per 
import total de 20.221,00 euros, provinents de romanents de tresoreria de l’exercici 2010, majors 
ingressos per taxa d’ocupació a Endesa i majors ingressos per taxa d’ocupació a Gas Natural. 
L’import d’aquesta modificació de crèdit està destinada majorment a obres de conservació i reparació 
d’infraestructures.

4/ S’aprova per unanimitat una segona modificació de contracte amb l’empresa Cobra S.A. 
corresponent a les obres de reforma de la coberta del Pavelló Blanc i Verd. El motiu de la modificació 
es deu al desviament pressupostari de la partida de pintura ignífuga, que d’acord amb la proposta de la 
regidora Montse Pou i un cop escoltat el Club d’Handbol, es compensarà parcialment amb la renúncia 
a construir les dues marquesines previstes inicialment.

5/ A instància de l’alcalde de Sant Julià de Ramis i de tots els grups polítics que conformen el seu 
ajuntament,  s’aprova per unanimitat donar el nostre suport per a l’expedient de restitució de la 
condició de municipi al nucli de Medinyà.

6/ A proposta de la CUP-PA i un cop vista l’exposició de motius, per unanimitat s’acorda que 
l’ajuntament de Bordils s’integri a la nova Associació de Municipis Per a La Independència. S’acorda 
que els regidors de la CUP seran els representants de l’ajuntament de Bordils davant l’esmentada 
Associació.

7/ La CUP-PA presenta una moció per a la millora del model de finançament local (dels ajuntaments en 
general) i després d’una exposició de les circumstàncies i causes que determinen la pèssima situació 
econòmica de la majoria dels municipis, demana que el Ple es posicioni a favor i trameti, a títol 
individual, una sèrie de reclamacions davant les institucions estatals i autonòmiques competents.
L’alcalde i la regidora Manela Blázquez diuen que estan d’acord en el fons de la qüestió però que els 
sembla molt més adient i eficient que aquestes reivindicacions, en lloc de fer-ho unilateralment, es 
canalitzin a través de les associacions representatives de municipis a les quals estem adherits, a més 
d’altres institucions que tenen com a raó de ser la col·laboració i defensa dels interessos dels municipis 
com són els consells comarcals i diputacions. Els regidors de la CUP expressen els seus dubtes sobre 
l’eficiència de les esmentades entitats tenint en compte que estan sotmeses a les directrius dels partits. 
Finalment, i per unanimitat, s’acorda:
- Reclamar a l’Estat espanyol el no pagament del diners reclamats per bestretes dels anys 2008 i 2009.
- Traslladar aquest acord a la Dirección Gral. de Coordinación Financiera con las CCAA y Entitades 
Locales.
- Sol·licitar a les federacions i associacions de municipis, al Consell Comarcal i a la Diputació de 
Girona, que estudiïn formes de reclamació per evitar aquells pagament i que coordinin aquestes 
accions amb altres municipis del Països Catalans que han expressat la mateixa reclamació.

8/ (Acord d’urgència) S’anomena el regidor Jordi Barrera com a representant de l’Ajuntament de Bordils 
a l’Assemblea General del Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les comarques de Girona.
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9/ (Torn de paraules)
a) El regidor Jordi Gou, de la CUP, s’interessa per la possibilitat d’instal·lació d’un semàfor al pas de 
vianants de la plaça de l’Estació, davant can Maureta. L’alcalde li diu que la carretera és competència 
de la Generalitat però que es pot demanar. Intervé la regidora Manela Blázquez dient que l’anterior 
ajuntament ja ho va demanar i que no se’n va treure cap resultat positiu. Jordi Gou demana que al 
menys s’estudiï un solució per tal que els vespres estigui més il·luminat
b) El regidor Jordi Gou exposa que l’entitat La Pioixa vol recuperar el joc del “saco” (frontó) però que 
caldria treure la font que destorba el joc. El regidor Jordi Barrera respon que se’n cuidarà. 
c) La regidora Manela Blázquez planteja uns dubtes sobre els comptes del casal d’estiu, que son 
aclarits per la regidora Assun Balló. Sobre el mateix tema del casal d’estiu Manela Blázquez incideix 
en la conveniència d’externalitzar el servei per raons de responsabilitat entre d’altres. Assun Balló la 
informa que ja s’està estudiant la forma d’organitzar els propers casals i procurant que l’ajuntament 
no hi hagi d’afegir tants diners com en els darrers anys. Manela Blázquez diu que això ja es va 
procurar però que l’increment de quotes provocava que molts pares fessin anar els nens a d’altres 
casals de pobles veïns.
d) L’alcalde informa que properament tindrà una trobada amb el director de l’Agència Catalana 
de l’Aigua (ACA) de Girona, per insistir, en primer lloc, sobre el que creu un despropòsit fer una 
depuradora d’aigües residuals a Bordils quan podria ser més econòmic d’instal·lació i també de 
manteniment anar a connectar les residuals de Bordils a qualsevol dels municipis veïns que ja tenen 
depuradora en funcionament. I, per altra part, en cas que forçosament la depuradora s’hagués de fer 
on està projectada, esgotar totes les alternatives d’abocament de les aigües depurades abans que es 
condueixin al torrent Palagret, per evitar que quedi en bona mesura inutilitzat com a vial de trànsit 
imprescindible per accedir a una part del Ban de Bordils. La regidora Manela Blázquez expressa el 
seu acord i coincidència al mateix temps que informa de totes les gestions que l’anterior ajuntament 
ja va fer en el mateix sentit.
e) El regidor Albert Martí reclama més atenció i rapidesa a arreglar el torrent Palagret quan hi ha 
hagut torrentades que l’han malmès per a transitar-hi. Concretament esmenta el tram que va de can 
Sureda al pujant del Molí i que va haver d’arreglar una empresa particular amb els seus propis mitjans 
perquè l’ajuntament no ho havia fet.

              
SESSIÓ ORDINÀRIA  d’1 de desembre de 2011

1/ S’aprova l’acta de la sessió anterior de 10 de novembre.

2/ (Despatx oficial) L’alcalde dóna compte de les instàncies, correspondència i resolucions d’interès  
dictades per l’alcaldia, i en especial de la notificació rebuda del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya confirmant el nomenament dels jutge de pau i jutge de pau suplent, Josep Bosch Vila i 
Joan Vila Oliver, respectivament. També s’esmenta  la proposta del Consell Comarcal del Gironès per  
estudiar la contractació conjunta del subministrament d’energia elèctrica.

3/ A proposta de la regidora d’Esports i Joventut, Montse Pou, i per unanimitat, s’aprova la  modificació 
de la normativa per a la utilització d’espais destinats a l’elaboració de grafits.

4/ A proposta de l’alcaldia, s’aprova per unanimitat la verificació del Text refós del Pla especial 
urbanístic presentat per l’empresa EPSA S.L.U. per a la rehabilitació i reforma de la masia El Molí, 
situada al barri del Molí de Bordils.
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5/ Per unanimitat s’acorda aprovar definitivament les modificacions a l’ordenança de policia, bon 
govern i circulació, aprovades inicialment en el Ple de 6 d’octubre de 2011, i desestimar l’al·legació 
presentada per Francisco Molina Mejias, ja que l’escrit d’al·legacions presentat no correspon a les 
modificacions aprovades.

6/ A proposta de l’alcalde i per unanimitat s’aprova l’Acta de preus Contradictoris núm. 1 de les obres 
de reforma de la coberta del Pavelló Blanc i Verd, signada per l’arquitecte director de l’obra Sr. Antoni 
Blázquez Boya i pel cap d’obra Sr. Javier Marín en representació de la constructora Cobra S.A. També 
s’aprova la certificació d’obra núm. 4 i se n’autoritza el pagament.

7/ (Torn de paraules)
a) El regidor Jordi Gou, de la CUP-PA, demana que es cridi l’atenció a qui correspongui per la deixadesa 
que presenta el solar de la casa enderrocada darrera l’Església al costat del frontó, especialment per 
la mala imatge que dóna a la plaça del Poble. També fa notar que en el passeig lateral adossat al canal 
Vinyals hi ha diversos fanals avariats.
b) El regidor Albert Martí, del GIB-PM, insisteix que després d’una torrentada s’ha de reparar 
immediatament el torrent Palagret, ja que en les últimes avingudes i quan ja no passava aigua un 
vehicle va patir un incident al pujant de can Cua pel seu mal estat. L’alcalde li respon que això és 
demanar impossibles perquè com tothom sap l’ajuntament no disposa de maquinària pròpia per poder-
ho arreglar a l’acte i, per tant, sempre s’ha d’esperar els serveis d’una empresa externa que ve quan pot 
i no quan volem. L’alcalde li diu que, per altra part, tota la gent de Bordils i de fora de Bordils saben 
que hi ha rutes alternatives i segures per anar a qualsevol banda del poble sense haver de circular pel 
torrent, igual com també sap tothom que després d’una torrentada de diversos dies seguits el Palagret 
és intransitable. 
c) Albert Martí exposa que aquesta tardor s’han mort algunes flors de les jardineres del carrer, i creu 
que ha estat per falta d’aigua o per poca cura de l’ajuntament. 
d) L’alcalde informa que ja s’ha cobrat l’aportació de 617.000 euros que el Pla d’obres de la Generalitat 
tenia pendents de pagament des de feia mesos per a l’execució de les obres del canal Vinyals.
e) L’alcalde informa de l’entrevista amb el director de l’Agència Catalana de l’Aigua a Girona en 
la qual es va tractar del tema de la depuradora d’aigües residuals de Bordils i que, segons l’ACA,  
la seva ubicació serà irreversiblement al lloc on està projectada. Pel que fa a l’alternativa d’enviar 
les aigües depurades a un poble veí diuen que ja no és possible plantejar-ho. Tant pel que respecta a 
l’emplaçament de la instal·lació com l’enviament a un altre municipi el primer problema és que l’obra 
ja està adjudicada i contractada. Qualsevol modificació que es volgués fer implicaria, en primer lloc, 
una costosa indemnització a l’empresa adjudicatària, que l’ACA no pot ni vol assumir. En segon 
lloc implicaria despenjar la depuradora de Bordils del Programa 2005 i tornar a començar de zero a 
l’espera d’una propera programació,  amb el consegüent retard d’uns quants anys i sense cap garantia 
que en el proper Programa de l’ACA es recollissin les demandes de l’Ajuntament de Bordils, ja que 
no creuen pas que cap de les depuradores dels pobles veïns tinguin capacitat sobrada per admetre 
de cop i volta les aigües residuals de tot un altre municipi. Referent a la conducció de les aigües 
depurades que volen abocar al torrent Palagret i l’alternativa plantejada per l’alcalde de conduir-les 
directament al riu Ter encara que sigui més costós, diuen que estudiaran si hi ha la possibilitat tècnica 
i administrativa d’incloure-ho en el projecte actual, però que tinguem clar que, en cas que fos viable, 
la diferència de costos d’obra i d’expropiacions per fer els 450 m. de canonada suplementària aniria a 
càrrec de l’Ajuntament de Bordils.
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Resum dels decrets d’alcaldia

 Per a major detall poden consultar els decrets a les oficines municipals
(signats per l’alcalde entre el 16 de juny i 28 de novembre) 

Núm. 100, de 16 juny
Concessió de llicència d’obres a Josep Puig Mir per a pavimentació exteriors a finca del carrer 
Montserrat, núm. 55.

Núm. 101, de 17 de juny
Denegació de llicència municipal a Jordi Serret Pou per a instal·lació de cartell publicitari a la 
carretera Palamós.

Núm. 102, de 17 de juny
Publicació de convocatòria per a la renovació dels càrrecs de jutge de pau i jutge de pau suplent 
de Bordils.

Núm. 103, de 27 de juny
Concessió de llicència municipal a Fina Isern Finazzi per a obres de neteja de la finca rústica i 
habitatge a barri del Molí, núm. 11.

Núm. 104, de 28 de juny
Concessió de llicència urbanística a Teresa Ferrer Clavaguera per a la constitució d’un règim de 
propietat horitzontal sobre la finca situada al passeig Aimeric, núm. 19.

Núm. 105, de 30 de juny
Delegació de la regidora Manela Blázquez Boya per a celebració de matrimoni civil entre José 
Manuel Rodríguez López i Mònica Henarejos Garcia.

Núm. 106, de 29 de juny
Autorització de la cancel·lació de fiança de 2.400,00 € a Pemarfa S.L., dipositada com a garantia 
de correcta conservació de l’espai públic a les obres de carrer Hortes, núm. 8a-8b-8c i 8d.

Núm. 107, de 30 de juny
Concessió de llicència municipal a David Agea Oliveras per a obres interiors i neteja de teulada a 
l’habitatge de la carretera Palamós, núm. 25.

Núm. 108, de 30 de juny
Aprovació de factures i despeses per un total de 12.112,48 €.

Núm. 109, de 5 de juliol
Desistiment a Cobra S.A. de la sol·licitud per a obertura de rasa a la carretera C-66 PK 27,353 i 
arxivament de l’expedient.

Núm. 110, de 8 de juliol
Autorització de cancel·lació de fiança de 1.200,00 € a Antonio Guirado S.L., dipositada com a 
garantia de correcta execució d’obra de 80 m. de rasa al carrer Ample, núm. 9.

15



Núm. 111, de 8 de juliol
Inici de l’expedient de restauració de condicions de seguretat i salubritat pública de les dues finques 
situades al carrer Padró, núm. 36 i núm. 38.

Núm. 112, de 14 de juliol
Baixa d’ofici del Padró municipal d’habitants de 7 persones, segons indicació de l’informe de la 
secció provincial del Consejo de Empadronamiento.

Núm. 113, de 15 de juliol
Concessió de llicència municipal a Construccions Badenas S.L. per a construcció d’un habitatge 
unifamiliar aïllat al carrer Canyes, núm. 44.
                                                                                                                                                                 
Núm. 114, de 20 de juliol                                                                                                                                           
Anul·lació del Decret Núm. 104, de 28 de juny, i concessió de nova llicència urbanística a Teresa 
Ferrer Clavaguera per a constitució d’un règim de propietat horitzontal a la finca del passeig Aimeric, 
núm. 19.

Núm. 115, de 21 de juliol
Inici de l’expedient per a la determinació, valoració i reparació de danys causats per l’empresa Cobra 
S.A. en el mobiliari urbà de l’entorn del Pavelló Blanc i Verd, a conseqüència de les obres a la coberta 
del Pavelló.

Núm. 116, de 21 de juliol
Acceptació de l’ajuda econòmica de 723,60 €, concedida per la Diputació de Girona, per a la compra 
de material informàtic.

Núm. 117, de 21 de juliol 
Concessió de llicència municipal a Francesca Capell Corominas per a obres de pavimentació interiors 
a habitatge de la carretera de Palamós, núm. 113.

Núm. 118 de 25 de juliol
Concessió de llicència municipal a Thaïs Orfila Abelló i Marc Bosch Berloso per a construcció d’un 
habitatge unifamiliar aïllat al carrer Canyes, núm. 19.

Núm. 119, de 29 de juliol
Concessió de llicència municipal a Esteve Palet Ribas per a construcció d’un porxo a travessia de les 
Hortes, núm. 4.

Núm. 120, de 29 de juliol
Aprovació de factures i despeses per un import total de 24.247,36 €.

Núm. 121, d´ 1 d’agost
Autorització de cancel·lació de fiança per import de 12.000,00 €, dipositada per Rubau Pla S.A. com 
a garantia de la correcta execució d’una extracció d’àrids en el paratge “Sota can Coll”.

Núm. 122, de 2 d’agost
Retirament de cobrament dos rebuts de l’impost municipal de circulació per import de 33,34 € i 63,69 
€ respectivament, a càrrec de Jordi Garriga Sais, per no haver practicat la reducció de l’import atenent 
a l’antiguitat dels vehicles.
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Núm. 123, de 8 d’agost
Concessió de llicència municipal a Manel Nadal Oller per a obres de rehabilitació a l’habitatge del 
carrer de la Creu, núm. 11.

Núm. 124, de 8 d’agost
Concessió de llicència municipal a Jordi Elizo Alcalde, per a obertura de rasa i línia elèctrica al carrer 
Canyes, núm. 17.

Núm. 125, de 17 d’agost
Sol·licitud a l’Àrea de Cultura i Acció Social de la Diputació de Girona de la prestació del servei 
d’Orientació Familiar per al curs 2011-2012.

Núm. 126, de 18 d’agost
Declaració de la innecessarietat de llicència de parcel·lació sol·licitada per Fina Isern Finazzi, per a 
segregació de finca “Manso Carreras” (barri del Molí).

Núm. 127, de 23 d’agost
Concessió de llicència municipal a Narcís Pruenca Vega, per a obres al soterrani de l’habitatge del 
carrer Hortes, núm. 8C.
                                                                                                                                         
Núm. 128, de 23 d’agost
Concessió de llicència municipal a Pere Vinardell Capell, per a obres de pavimentació exterior a  
l’habitatge de la carretera de Palamós, núm. 145.

Núm. 130, de 24 d’agost
Aprovació de factures i despeses diverses per un import total de 137.017,36 €.

Núm. 131, de 25 d’agost
Aprovació definitiva dels padrons i llistes cobratòries de l’IBI urbana, taxes clavegueram, cementiri, 
guals de vehicles i ocupació de via pública per a l’exercici 2011.

Núm. 132, de 30 d’agost
Concessió de llicència urbanística a Esteve, Herminia, Mª Dolors i Lluís Fàbregas Masó, per a 
constitució de règim de propietat horitzontal sobre finca situada al Carrer Almeda – Carrer Pruent.

Núm. 133, de 5 de setembre
Retorn de l’aval bancari presentat en concepte de garantia de gestió de runes a Josep Fuses Comalada, 
segons llicència d’obres 78/2003.

Núm. 134, de 6 de setembre
Aprovació del Pla d’emergències de la Pista Vella i el pla d’emergència específic per a la celebració 
de la festa concert “Primavera Party”.

Núm. 135, de 8 de setembre
Autorització a l’entitat Jovent de Bordils, per a la celebració, el proper 9 de setembre,  de la festa 
“Primavera Party” a la Pista Vella o bé en cas de mal temps al Pavelló Torrentó, en l’horari comprès 
entre les onze de la nit i dos quarts de sis del matí.
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Núm. 136, de 8 de setembre
Designació de la regidora Assumpció Balló Salas, representant de l’Ajuntament de Bordils al Consell 
Rector de l’Escola de Música del Gironès.

Núm. 137, de 13 de setembre
Delegació de la regidora Manela Blázquez Boya per a la celebració de matrimoni civil entre Narcís 
Madrenas i Font i Anna Mª Ribas i Subirós.

Núm. 138, de 13 de setembre
Concessió de llicència municipal a Joan Maeso i Alemany per a obres a vorera i carrer per anul·lar una 
escomesa de gas a l’habitatge del carrer Mn. Plantés, núm. 21.

Núm. 139, de 13 de setembre
Concessió de llicència municipal a Carmina Santin Martínez per a construcció de tanca lateral a 
l’habitatge del carrer Migdia, núm. 13.

Núm. 140, de 14 de setembre
Delegació de les funcions d’alcaldia a la tinenta d’alcaldia Montserrat Pou Costa en el període del 16 
al 21 de setembre.

Núm. 141, de 16 de setembre
Aprovació de factures i despeses diverses per un import total de 105.441,84 €.

Núm. 142, de 23 de setembre
Concessió de llicència municipal a Teresa Oliver Faig per a obres de canvi d’obertures a l’habitatge 
del carrer Torrentó, núm. 14.
                                                                                                                                                                
Núm. 143, de 23 de setembre
Concessió de llicència municipal a Josep Mª Creixans Pujolràs per pintar la façana de l’habitatge del 
carrer Montserrat, núm. 75.

Núm. 144, de 23 de setembre
Denegació de llicència municipal a Mª Rosa Subirana Pla per a segona ocupació de l’habitatge de la 
carretera Palamós, núm. 69, per deficiències i inacabats.

Núm. 145, de 30 de setembre
Aprovació de factures i despeses diverses per un import total de 7.178,80 €.

Núm. 146, de 3 d’octubre
Liquidació i cobrament taxa per import de 3.393,35 € a E.ON Energia S.L. per quota corresponent a 
facturació 2009 en el municipi de Bordils.

Núm. 147, de 5 d’octubre
Declaració de caducitat d’inscripcions i declaració de baixa en el Padró municipal d’habitants de 
les persones estrangeres no comunitàries sense autorització de residència permanent que havent 
transcorregut el termini legal no han renovat la inscripció.
               
Núm. 148, de 6 d’octubre
Declaració de la innecessarietat de llicència municipal de parcel·lació sol·licitada per Miquel Pou 
Sunyer per a segregació d’una part de la finca “Mas Bosch”.
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Núm. 149, de 10 d’octubre
Concessió de llicència municipal a Narcís Clavaguera Plaja per a obres menors d’arranjament de 
terrat a l’habitatge del passeig Aimeric, núm. 18.

Núm. 150, de 10 d’octubre
Concessió de llicència municipal a Manel Nadal Oller per a obres de rehabilitació de façana i ocupació 
de via pública a l’habitatge del carrer de la Creu, núm. 11.

Núm. 151, de 10 d’octubre
Concessió de llicència municipal a Joaquim Fabrellas Alcalà per a pintar façana a l’habitatge del 
carrer Mn. Plantés, núm. 3.

Núm. 152, d´11 d’octubre
Inici de l’expedient de restauració de les condicions de seguretat, salubritat i ornament públic de la 
façana de la finca de la carretera Palamós, núm. 64.

Núm. 153, d´11 d’octubre
Declaració de la caducitat de l’expedient d’activitats amb incidència ambiental de la fusteria de Jordi 
López González de la carretera de Palamós, núm. 43.

Núm. 154, d´11 d’octubre
Acceptació de la sol·licitud de Narcís Ribas Planas de desistiment de construcció d’un mur de 
contenció a riera Palagret, finca del carrer Hortes, núm. 19.

Núm. 155, de 13 d’octubre
Concessió de llicència municipal a Àngel Puig Llorà per a obres de reparació de clavegueram a la 
vorera de l’habitatge del carrer Montserrat, núm. 29.

Núm. 156, de 13 d’octubre
Concessió de llicència municipal a Francisco Ribas Oliveras per a repassos de pintura a façana de 
l’habitatge del carrer Pruent, núm. 3.

Núm. 157, de 14 d’octubre
Rectificació del cobrament per via executiva de diversos rebuts que per error s’havien liquidat a 
Bescanó Canigó S.L. quan a resultes de transmissió de finca (carrer Ample 19-21) s’havien d’haver 
liquidat a Estuinvest S.L.

Núm. 158, de 17 d’octubre
Liquidació i cobrament en període voluntari a la societat Estuinvest S.L. de diversos rebuts que per 
error s’havien liquidat a la societat Bescanó Canigó S.L., anterior propietària de la finca del carrer 
Ample, núm. 19-21.

Núm. 159, de 17 d’octubre
Concessió de llicència municipal a Manel Nadal Oller per a ocupació de via pública durant dos mesos 
per a instal·lació de bastida davant la casa del carrer de la Creu, núm. 11.
               
Núm. 160, de 17 d’octubre
Aprovació de liquidacions d’impost sobre l’increment de valor de terrenys de naturalesa urbana 
segons l’expedient que comprèn del núm. 6 a l´11B.
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Núm. 161, de 17 d’octubre
Acceptació d’una subvenció de 1.000,00 € de la Diputació de Girona com a ajuda econòmica al 
pagament de tècnics/ques de joventut compartits/des.

Núm. 162, de 24 d’octubre
Concessió de llicència municipal a Cèlia Serra Bagudà per a obres d’adequació d’un local a la carretera 
de Palamós, núm. 43.

Núm. 163, de 25 d’octubre
Sol·licitud a Dipsalut d’una subvenció de 1.358,28 € per a l’adquisició i millora de material del 
consultori local.

Núm. 164, de 28 d’octubre
Rectificació del cobrament dels rebuts d’escombraries carregats com a cases ocupades a Jordi Martínez 
Solés per a les finques del carrer de la Creu, núm. 5-7, quan va quedar demostrat que estaven desocupades.

Núm. 165, de 28 d’octubre
Aprovació de factures i despeses diverses per un import total de 109.538,04 €

Núm. 166, de 3 de novembre
Sol·licitud a l’Instituto Para la Diversificació y Ahorro de Energía de l’aportació de 52 òptiques de 
baix consum per a conjunt semàfors cruïlla del carrer Montserrat.

Núm. 167, de 4 de novembre
Concessió de llicència municipal a Burgos Gasull S.L. per a obres de tancaments exteriors a finca del 
barri del Molí, núm. 11.

Núm. 168, de 4 de novembre
Concessió de llicència municipal a Lluís Sais Colomer per a obres d’arranjament i pintura a façana de 
la casa a plaça de l’Església, núm. 11.

Núm. 169, de 7 de novembre
Acceptació de projecte de reparcel·lació SAU2 de Les Coromines 2, presentat per Jaume Avinyó 
Rovira, en representació de Metro Habitat S.L.U.

Núm. 170, de 8 de novembre
Declaració com a residu sòlid urbà del vehicle Ford Escort GI-2587-BF estacionat al carrer Montserrat, 
vist el seu estat de deteriorament i abandonament.

Núm. 171, de 10 de novembre
Requeriment a Motos Piella per a cessament de l’activitat no legalitzable  de taller de reparació de 
motos que es desenvolupa en el local de la carretera de Palamós, núm. 66.

Núm. 172, de 10 de novembre
Renúncia i devolució de 1.531,40 € que s’han rebut en excés de la Subdirecció Gral. de Cooperació 
Local.
              
Núm. 173, d´11 de novembre
Concessió de llicència municipal a Joan Ferrán Batet per a obres menors de substitució de portal a 
finca de la carretera de Palamós, núm. 98.
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Núm. 174, d´11 de novembre 
Concessió de llicència municipal a Theodor Bogdan Andone per a obres d’adequació de local existent, 
destinat a botiga d’estris de pesca a la carretera de Palamós, núm. 55. 

Núm. 175, de 17 de novembre
Constatació de l’edificabilitat de les finques de la Cooperativa Girona Fruits S.C.C.L.

Núm. 176, de 21 de novembre
Concessió de llicència municipal a Provi Capital S.L. per a obertura de local de venda de pa i pastissos 
al carrer de la Creu, núm. 18.

Núm. 177, de 21 de novembre
Concessió de pròrroga de llicència municipal a Josep Antoni Escudero Lora per a obres d’ampliació 
habitatge unifamiliar aïllat al carrer Martí Bruguera, núm 15.

Núm. 178, de 24 de novembre
Sol·licitud d’informe preceptiu al Consejo de Empadronamiento per a tramitació de baixa en el Padró 
d’habitants d’un llistat de persones que s’ha constatat que ja no viuen en el municipi.

Núm. 179, de 24 de novembre
Publicació al BOP dels acords i el text íntegre de les modificacions de les ordenances fiscals per al 
2012 i de l’ordenança reguladora de la taxa per a la utilització privativa de les instal·lacions culturals 
i esportives municipals.

Núm. 180, de 25 de novembre
Concessió de llicència municipal a Francesc Coma Pont per a obres de substitució de coberta d’uralita 
per coberta de teula en un cobert existent al carrer Martí Bruguera, núm. 27.

Núm. 181, de 25 de novembre
Concessió de llicència municipal a David Barba Villarejo per a obres de reparació de teulada a la casa 
de la travessia de l‘Església, núm. 2.

Núm. 182, de 25 de novembre
Concessió de llicència municipal a Jordi Bosch Àvila per a obres de sanejament i retirada de runes a 
la finca del carrer Ample, núm. 18.

Núm. 183, de 25 de novembre 
Concessió de llicència municipal a Dolors Estrach Reixach per a obres d’enderroc i nova construcció 
de tanca lateral a la casa del carrer Sèquia, núm. 2A.

Núm. 184, de 25 de novembre 
Cancel·lació de fiança dipositada per Hidràulica Y Obras S.A. que responia de la correcta execució de 
les obres de substitució del clavegueram del tram carrer Almeda – carrer Creu.

Núm. 185, de 28 de novembre
Concessió de llicència municipal a Theodor Bogdan Andone per a obertura de botiga d’estris de pesca 
en el local de la carretera Palamós, núm. 55.
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Durant la dècada dels setanta l’Assemblea 
de Catalunya va ser el principal marc 
de coordinació de la resistència contra 
la dictadura i va liderar i organitzar les 
principals mobilitzacions populars de l’època, 
amb un nombre incomptable d’actuacions, 
autodissolent-se ja força avançada la transició 
política.

1971:
L’Assemblea de Catalunya va 
ser una plataforma unitària de 
l’antifranquisme

2011:
Assemblea Nacional 
Catalana

L’Assemblea Nacional Catalana és una 
organització popular, unitària, plural i 
democràtica que té per objectiu recuperar 
la independència política de Catalunya 
mitjançant la constitució d’un estat de dret, 
democràtic i social. L’organitació es creà 
durant la Conferència Nacional per l’Estat 
Propi que se celebrà el 30 d’abril de 2011 
a Barcelona, en la qual assisistiren 1.500 
persones. En aquesta conferència s’elegí 
el Consell permanent; així com també el 
secretariat provisional 

La Conferència és únicament el punt 
d’arrencada d’un procés constituent 

L’Assemblea Nacional Catalana no serà cap 
nova formació política, ni una plataforma 
sobiranista més. Amb la celebració de la 
Conferència Nacional per l’Estat Propi s’han 
posat els fonaments per anar teixint un nou 
organisme de base, ampli, unitari, democràtic 

i representatiu que pren com a referent més 
immediat la històrica Assemblea de Catalunya 
de finals del franquisme, i es compromet en la 
tasca de convocar el Poble català per iniciar 
una “segona transició”, aquest cop vers la 
constitució de l’Estat català, fins assolir la 
plena independència de Catalunya, sense 
oblidar el marc territorial de la nació, els 
Països Catalans. 

És en aquest sentit que l’Assemblea treballarà 
per aglutinar les més diverses sensibilitats de 
la societat civil catalana amb la finalitat última 
d’aconseguir una majoria social favorable a 
la independència que emplaci i sigui capaç 
de forçar a les institucions catalanes la 
convocatòria i organització d’un plebiscit 
d’autodeterminació nacional vinculant i 
oficial, i través de les instàncies polítiques 
a qui els pertoqui, assolir el reconeixement 
internacional. Aconseguir, en definitiva entre 
tots, crear les condicions socials i polítiques 
que ens permetin tenir, al més aviat possible, 
però també amb la màxima certesa, el nostre 
propi Estat. 

L’ANC promourà les accions necessàries 
per a obtenir un suport social majoritari 
als seus objectius. Ho farà sempre des de 
posicions democràtiques i actuarà en tot 
moment amb transparència i afavorint la 
màxima participació social. A la vegada que 
també es promourà fer el relleu generacional 
que aquest país, i el mateix moviment per la 
independència, necessiten. 

Opinió dels grups municipals- CUP
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Obres al pavelló municipal

El pavelló Blanc i Verd fa ja uns 30 anys que es va construir i ha estat sotmès a diverses reparacions, 
tant estructurals com d’impermeabilització de la coberta. Darrerament, abans de la intervenció, hi 
havia problemes de degoters molt sovint, cada any s’havien de fer feines de reparació.
Per tal de resoldre el problema, l’Ajuntament va encarregar un informe als arquitectes Blázquez-
Guanter, per proposar una solució definitiva i perquè fessin una verificació de l’estructura. 
La conclusió de l’informe va ser que el millor era fer una coberta nova, ja que l’existent tenia 
nombrosos problemes, el més gran dels quals era que el pendent era gairebé nul.
Com a conseqüència, se’ls va encarregar la redacció del projecte, que proposava fer una nova 
coberta per sobre de l’actual amb les màximes garanties estructurals i d’estanquitat.
La nova coberta que flota sobre l’actual té una forma lleugerament corbada i volada, per tal de 
donar un remat arquitectònicament correcte a l’edifici i protegir-lo al màxim de l’aigua. La coberta 
és de safates contínues d’alumini, material de gran durabilitat, per minimitzar el manteniment. Les 
safates es varen conformar en obra per tal de poder fer-les sense junts longitudinals, i evitar punts 
febles quant a estanquitat.
L’estructura nova consisteix a encavallades de tubs d’acer, recolzades directament en els pilars, 
amb la missió de resistir les sobrecàrregues de vent i neu, amb la seguretat de la normativa vigent. 
D’aquesta manera, es lliura l’estructura existent de suportar sobrecàrregues, només s’aguanta a si 
mateixa i el pes de la coberta vella.
Entres les dues cobertes queda una zona ventilada a manera de golfes, que permet un millor 
comportament tèrmic, tal com s’ha demostrat en les cases tradicionals de coberta de teula sobre 
envanets de sostremort.

Antoni Blázquez, arquitecte           
               
               
               
COSTOS DE L’OBRA

Pressupost d’adjudicació de l’obra 268.158,28 euros i s’hi van incloure les millores següents:  
- Instal.lació parallamps (valorat en 3.000 euros )
- Paviment formigó (valorat en 1.800 euros )
- Marquesines  (valorat en 4.200 euros)
Una vegada acabada l’obra principal i per no perjudicar les activitats esportives del Club Handbol 
Bordils es retarda fins a juliol de 2012 la pintura del sostre interior. 
En el cost total hi haurà un increment de la partida prevista de pintura (a causa d’un error 
d’amidament de les corretges del sostre) que es preveu en uns 7.000 euros. Per tal que aquests 
extres no desviin tant els costos de contractació, l’Ajuntament renuncia a la instal.lació de la 
marquesina que l’empresa Cobra havia acceptat com a millora a oferir en aquesta obra i l’import 
d’aquesta marquesina es destinarà a sufragar els costos extres de pintura.
              
              
Subvenció Pla únic d’obres i serveis de Catalunya:     
Subvenció de la Diputació de Girona:       
Aportació de l’Ajuntament:        
TOTAL           

170.000,00 euros
15.000,00 euros
83.158,28 euros

268.158,28 euros
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Destinació: Brno (Rep. Txeca) 
Viatger: Joan Comas

Joan Comas, 22 anys, bordilenc de naixement. Es-
tudiant d’Administració i Direcció d’Empreses a la 
UdG, tresorer del Jovent de Bordils i porter del primer 
i segon equip de l’equip d’handbol del poble. Aquest 
any, en Joan ha decidit provar l’aventura de l’Erasmus, 
una beca que facilita les estades a l’estranger dels es-
tudiants durant un període de sis mesos o d’un any. 
La destinació que ha escollit és una de poc coneguda 
aquí a casa nostra. És la ciutat de Brno, a la República 
Txeca, situada a uns 210 quilòmetres de la capital, 
Praga. De fet, Brno es troba molt a prop de la frontera 
al sud del país, a uns 40 quilòmetres d’Àustria i a 60 
d’Eslovàquia. Aprofitant aquestes curtes distàncies, i 
els preus especials que ofereixen per als estudiants, en 
Joan també ha pogut visitar d’altres països durant la 
seva estada a l’estranger.
Però centrant-se en el seu lloc de residència a Brno, 
tot i enyorar-se un xic al començament d’aquesta 
nova etapa, en Joan explica que s’hi ha adaptat bé. 
A la residència on viu, la de Vinarska,  situada a la 
part alta de Brno, comparteix habitació amb un noi de 
Ljubljana. Ell ens va voler explicar les diferències en-
tre un dia quotidìà a la República Txeca i un dia nor-
mal aquí, a casa seva, a Bordils. En aquest sentit, en 
Joan té la sensació que a Brno, tot va dues hores més 
avançat: “Hi ha uns horaris diferents, tinc la teoria 
que tot va dues hores abans. Les classes a la universi-
tat comencen a les set del matí, es dina a les dotze del 
migdia, i es sopa a les set del vespre. Al principi costa 
adaptar-se als horaris perquè solia dinar a la una però 
sopava a les nou o les deu, tal com estava acostumat”. 
Pel que fa a l’idioma, entre els seus companys utilit-
zen molt l’anglès, i de fet aquesta és la seva principal 
eina de comunicació, tot i que explica que amb els 
txecs això no és sempre suficient, ja que són molt de 
la seva llengua. “Sort dels signes, que et salven! Un 
dia volia passar l’aspiradora a l’habitació i em vaig 
veure obligat a haver de fer el soroll de l’aspiradora, 
com si fes mímica, per fer-me entendre!”. Pel que fa 
la moneda, allà van amb corones txeques. Aproxima-
dament, 1€ són 25 corones txeques. Hi ha coses amb 
els mateixos preus que aquí, com la roba; coses més 
barates, com el menjar o el transport; i coses que qua-

si les regalen, com la cervesa txeca!
Aquí a Bordils, en Joan practica amb freqüència 
l’esport que més li agrada, l’handbol. Allà a Brno, 
però, no hi ha tanta tradició “handbolera”, ja que 
l’esport més seguit és un altre. “A Brno l’esport ofi-
cial i més conegut és l’hoquei sobre gel. Ja he anat a 
veure un partit, era Kometas Brno – Spartha Praga, 
el derbi de la República Txeca.  Va ser un partit in-
creïble! L’afició no té res a envejar a la nostra, només 
canvia que animen en txec!”. 
A punt ja per la seva tornada per passar les festes de 
Nadal entre els seus, en Joan recorda el que més ha 
trobat a faltar durant aquests mesos. A més, lògica-
ment, de la família i els amics, explica que també 
enyora la vida quotidiana. “Trobo a faltar activitats 
típiques que faig a Bordils, com són jugar a handbol 
amb el Bordils i veure els seus partits, donar voltes en 
bici pel paradís bordilenc, fer el cafè al migdia amb 
els amics, les reunions amb el Jovent de Bordils... ac-
tivitats a les quals en el moment no dónes importància 
perquè hi estàs acostumat, però que ara trobo a faltar”.

De Bordils al món
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Coneix una entitat del poble

Handbol Bordils

“1961, neix el club que porto al cor...”. Així comença el 
càntic que canta la nostra afició per animar els nostres 
equips d’handbol i de voleibol. Aquella criatura que 
es va formar fa cinquanta anys, fruit de la iniciativa 
d’un grup de joves que van provar l’experiència de 
jugar al «balonmano», a dia d’avui s’ha convertit 
en un senyal identitari del poble, un motiu d’orgull 
que, per exemple, el mes de maig va portar unes 800 
persones a animar l’Handbol Bordils en la seva lluita 
per pujar a Divisió d’Honor B.
Aquest 2011 ha estat un any rodó per al nostre club. 
La celebració del nostre 50è aniversari ha coincidit 
amb una de les millors temporades de la nostra 
història, un d’aquells que quedarà per sempre en el 
record. Els magnífics resultats aconseguits a la lliga 
van portar el nostre primer equip a disputar la primera 
Fase d’Ascens a Divisió d’Honor B d’handbol, una 
categoria ja professional, a la ciutat de Gijón. Aquell 
darrer cap de setmana d’abril, l’equip mai va caminar 
sol, ja que una vuitantena d’incondicionals van fer el 
viatge cap al nord per fer-los costat. Durant quatre 
dies, els colors verd i blanc es van passejar per la 
ciutat asturiana i van despertar la curiositat de molts 
autòctons. A la pista, l’equip va donar la talla, i en 
un final d’infart el matí del diumenge 1 de maig, 
l’explosió d’alegria va ser immensa en assolir, en 
la darrera jugada del partit, la classificació per a la 
segona i definitiva Fase d’Ascens. 
Quinze dies més tard, i ja en una localitat més 
propera, van ser prop de vuit-centes persones les que 
van acompanyar el nostre equip al Pavelló de Palau, 
a Girona. Fins al darrer instant de l’últim partit, el 
Bordils va tenir opcions d’assolir un ascens que es 
va escapar per ben poc. No va poder ser, però la 
consciència d’haver fet història ja va ser suficient. El 
dolor del moment es converteix ara en alegria quan 
l’aficionat pensa que va tocar la glòria, tot i no assolir-
la.
Però el 2011 no només ha estat un any d’handbol. 
El nostre primer i segon equip sènior de volei, per 
exemple, sí que van assolir ascendir de categoria. El 
primer, va pujar a Primera Catalana després d’una 

temporada perfecta, sense perdre cap partit, mentre 
que el segon equip va pujar a Segona Catalana, la 
lliga que disputava el primer equip fins aleshores.
Per commemorar el nostre 50è aniversari, a més, hem 
organitzat nombrosos actes. A més dels ja tradicionals, 
com la sardinada, durant la Festa Major del poble 
vam organitzar una exposició amb bona part del 
material que s’ha anat recollint durant aquests 50 anys 
d’història. A més, ens queda pendent encara l’edició 
del llibre commemoratiu d’aquest aniversari, que 
hauria d’estar enllestit el 2012. Finalment, l’Handbol 
Bordils també ha decidit acomiadar aquest any tan 
especial de la millor manera. I és que aquest 31 de 
desembre, al pavelló Torrentó celebrarem la festa de 
Cap d’Any. Esperem veure-hi a tothom!

A dalt, imatge de l’exposició del 50è aniversari. A baix, 
l’afició a Gijón
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Opinió de l’alcalde

A BORDILS TENIM UN PROBLEMA
La poca o nul·la educació d’alguns amos i mestresses de gossos

Es curiós, i sembla contradictori, que en les últimes dècades en la nostra societat (la del benestar, 
la de la tecnologia 2.0, la del coneixement sense límits) l’incivisme i les conductes indesitjables 
d’alguns ciutadans o ciutadanes hagin anat creixent exactament en la mateixa proporció en què ha 
crescut el nombre de titulacions universitàries i de la durada dels anys de permanència a l’escola 
de què han gaudit les últimes generacions. Aquí ha fallat alguna cosa, potser la pròpia família? A 
la vista dels resultats, podríem pensar que vàrem invertir massa esforços, recursos i diners públics 
a promoure la dita societat del coneixement (és clar, havíem de ser molt competitius!) i massa 
pocs en la societat del comportament com a persones civilitzades i educades que hem de conviure 
i volem conviure en pau dins una mateixa comunitat.
              
Amb gossos inclosos, sí, però de manera que aquests innocents animals no se sentin avergonyits 
de tenir un amo o una mestressa sense educació ni respecte pels altres, cosa que obliga el gos a 
compartir el menyspreu  aliè, no pel seu comportament sinó pel de l’amo o mestressa. 
              
Si poguéssim fer ciència ficció i capgirar el paper de l’auca, i fos el gos qui hagués de portar 
a passejar l’amo i la mestressa, segurament veuríem que mai de la vida el gos permetria que la 
mestressa i l’amo fessin la caca sobre la vorera, ni al carrer, ni els deixaria anar lliurament a fer-
ho al parc infantil. L’animal no voldria que fessin el ridícul ni que malmenessin les condicions 
higièniques que mereix tot espai públic, perquè ell, per sobre de tot, és intel·ligent i respectuós. I 
també per això buscaria una solució per tal que els constants lladrucs de l’amo i la mestressa durant 
la nit no destorbessin  el descans i la tranquil·litat dels veïns, a què tenen tot el dret.
             
Tothom qui té o vol tenir gos ha de saber, i segurament ja ho sap, que hi ha lleis i ordenances 
reguladores per a la tinença d’animals de companyia, lleis que, en bona part, estan pensades 
per procurar el bon tracte cap als animals, però també per a la seguretat i la tranquil·litat de les 
persones, amb sancions incloses en cas d’infracció.  Però de res serveixen les lleis i ordenances si 
no hi posem, cadascú per la part que li toca, una mica de sentit comú i sentit del respecte envers els 
altres, al contrari, voldrà dir que no entenem el que significa estimar el poble que voluntàriament 
hem triat per a viure-hi.

              
Albert Serrats Llach

Bordils, desembre de 2011 
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Calendari d’activitats

DESEMBRE 2011  
       
Dia 21
Explicada de contes de Nadal, al punt de 
lectura
Dia 23
Sortida jove per fer un matí de Paintball
Diada de Nadal per a infants i joves, al Casal
Dia 24
Missa del Gall, a l’Església i plaça de 
l’Església
Missa del Gat, a la Pioixa
Del 27 al 30
Casal de Nadal, al Casal
Del 27 al 29
XII Torneig d’handbol de Nadal
Dia 30
Torneig d’escacs, al local jove
Dia 31
Sopar i revetlla de Cap d’Any, al Casal i al 
pavelló Torrentó

GENER 2012  
       
Del 2 al 5
Casal de Nadal, al Casal
Del 2 al 5
Casal esportiu de Nadal, al Pavelló Blanc i 
Verd
4 de gener
Sortida als cinemes Ocine “Perquè el cervell 
no es torni vell”
Dia 5
Cavalcada de Reis i xocolatada
Dia 28
Teatre “Escenaris 2012”Absenta de la 
Companyia de Teatre “Tot Terreny”  
       
       
   

Activitats físiques per a persones adultes:
Pilates, dimecres, de 21 a 22 h, i divendres, de 20.15 a 21.15 h, al Casal (dalt) 

Ioga, dimarts, de 20 a 21.30 h, i dijous, de 20.15 a 21.15 h, al Casal (dalt)
Biorespiració, dimarts, de 18 a 19.30 h, i dijous, de 10 a 11.30 h, al Casal (dalt)

Gimnàstica terapèutica, dilluns, de 15 a 16 h, de 19 a 20 h, i dijous, de 18 a 19 h i de 19 a  
20 h, al Casal (dalt)

Horaris dels espais d’interès 
PUNT DE LECTURA, dimecres i divendres, de 17 a 19 h 

LOCAL DE JOVES, dilluns, de 17.30 a 20.00 h i dimecres, de 16.30 a 19.30 h
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