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(per a informació més detallada podeu consultar a oficines o al web municipal)

SESSIÓ ORDINÀRIA  de 4 de juliol de 2013

1) S’aprova l’acta de la sessió anterior després d’incloure-hi les observacions formulades pels regidors Al-
bert Martí, Manela Blázquez i l’alcalde.                                                                                                          

2) En el punt de despatx oficial es dóna compte de les resolucions de l’alcaldia, correspondència, instàncies 
i disposicions d’interès municipal publicades en butlletins oficials. En particular es dóna compte del següent:

a/ Notificació de la Diputació de Girona atorgant una subvenció per import de 1.374,38 €, destinada a 
l’adquisició de materials per a facilitar l’accés a les noves tecnologies. 
b/ Notificació de la Diputació de Girona atorgant una subvenció per import de 2.900 € destinada al projec-
te social “La Palanca”, per a persones amb problemes d’integració i dificultats de participació en activitats 
educatives, socials i esportives.

3) Per unanimitat s’acorda acceptar la cessió gratuïta de 67,43 m2 de terreny cedit pel senyor Eduard  Cap-
deferro Escura, de la seva finca de Carretera Palamós, núm. 4, superfície que es destinarà a vial públic,  en 
concret a la prolongació del vial Carretera Vella. Aquesta cessió computarà  com a cessió anticipada en el 
moment que es desenvolupi la reparcel·lació i urbanització del sector.    

4) Per unanimitat s’acorda aprovar provisionalment el Catàleg de Masies i Cases Rurals del municipi de 
Bordils, després d’estimar la totalitat de les dues al·legacions presentades i les correccions indicades pels 
organismes oficials afectats.

5) Per unanimitat s’aprova la moció presentada per la CUP-PA de Bordils, per donar suport a la iniciativa 
legislativa popular per tal que el Parlament de Catalunya elabori i aprovi la Llei del mínim vital garantit, que 
asseguri que totes les persones amb risc de pobresa i/o d’exclusió social també tinguin cobertes les ne-
cessitats bàsiques en els aspectes essencials per a una vida digna, com són l’alimentació, l’habitatge i els 
subministres indispensables d’aigua, gas i electricitat.     

6) Per unanimitat s’aprova demanar al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya una sub-
venció de 10.503,43 € per al reintegrament del sou brut anual de l’alcalde, d’acord amb el Decret 69/2008, 
d’1 d’abril, referent a compensacions als petits municipis per a l’abonament de retribucions a càrrecs electes.

7) Com a acord d’urgència, a proposta de l’alcalde i en nom de l’Associació de Municipis per a l’Independència, 
s’acorda per unanimitat l’adhesió al Pacte Nacional pel Dret a Decidir, constituït al Parlament de Catalunya 
i presidit pel president de la Generalitat, per a facilitar la participació de la societat civil en el procés cap a la 
celebració d’una consulta sobre el futur polític de Catalunya des d’un procés democràtic, transparent, lliure 
i de respecte a la pluralitat d’opinions de la societat.

8) En el torn de paraules, el regidor Jordi Gou informa que segueix en contacte amb l’empresa que ha de 
presentar el projecte per a la implantació del sistema wi-fi d’accés a Internet gratuït, i que necessiten mirar-
se les instal·lacions actuals, a la qual cosa l’alcalde no veu cap inconvenient.
Pren la paraula el regidor del GIB-PM Albert Martí per demanar aclariments sobre el procediments de con-
tractació, empreses adjudicatàries i criteris de prioritat a l’hora de triar quins camins s’arranjaven, referent 
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a les diverses actuacions que s’han fet en camins rurals. L’alcalde li respon que l’adjudicació s’ha fet mi-
tjançant el procediment de contracte menor després d’estudiar les ofertes de tres empreses diferents i que, 
del cost pressupostat, l’Agència Catalana de Residus n’ha subvencionat el 50% a condició que es fes amb 
àrids reciclats.
Segueix el regidor Albert Martí per manifestar la seva crítica i la seva queixa sobre l’arranjament de camins, 
i fa referència a alguns punts en què abans d’arranjar el camí hi havia un bon accés al camp i en canvi ara 
està malmès i això dificulta l’entrada i sortida. També critica que s’hagi arranjat algun camí fins a tocar el 
riu Ter i, en canvi, se n’hagi deixat d’arranjar algun de més cèntric i que, a més, d’hagi fet algun tram que 
no pertocava perquè està dins el terme de Cervià de Ter. Tampoc veu bé que amb l’arranjament  d’un camí 
secundari del pla de Mollet se n’hagi apujat el nivell per tal que no hi vagi l’aigua dels camps i, en canvi, en 
un altre tram de la mateixa zona el camí no s’hagi arranjat perquè allà la gent vigila que l’aigua dels camps 
no hi vagi. En referència al camp que l’alcalde va fer rascar el marge i posar-hi terra a sobre sense permís 
del propietari, Albert Martí diu que ara s’adona que allò es va fer amb mala fe, ja que ara l’aigua afecta el 
camp del veí, que és ell mateix, i per això hauria de denunciar l’equip de govern, però que no ho farà perquè 
hauria de pagar-ho el poble en lloc de pagar-ho el responsable. També esmenta que li ha arribat que algun 
propietari de camp que limita amb el camí Migdia està molest amb la manera que té l’Ajuntament de fer les 
coses, ja que se l’havia d’haver avisat abans d’escampar-hi grava, tenint en compte que se’n va arranjar més 
amplada de la que consta com a pas públic. 
Segueix tenint la paraula el regidor Albert Martí per retreure que encara hi ha herba en un carrer, de la qual 
cosa ja va avisar en un Ple de dos mesos abans, i que tampoc s’han solucionat encara la deixadesa dels 
ressalts del Molí. També diu que ja que es fa el casal d’estiu dins l’escola no estaria malament que s’hi fes 
anar el jardiner, perquè està molt brut. Adverteix que si s’haguessin netejat les cunetes de tot el poble tantes 
vegades com s’ha fet amb la que va del mas de la Roda a can Pibernat, l’equip de govern no hauria rebut 
ni una quarta part de les crítiques que li ha fet el seu grup. Per altra part, insisteix en el que el seu grup  ja 
va dir en el Ple on es va tractar el Conveni de tres anys amb l’ACA  per a manteniment de les lleres dels 
torrents que passen pel poble, que, segons ell, això és un lligam que no aporta cap avantatge a Bordils, ja 
que s’assumeix una responsabilitat sense compensació a canvi. Acaba Albert Martí dient que voldria felicitar 
l’alcalde perquè ja està aconseguint una fita que semblava impossible: que les plantes es facin petites, i posa 
com a exemple uns arbres del pla Suardell, que es van haver d’amputar per la part de dalt, que havia quedat 
seca per manca de reg i, per tant, ara ja són més petits que quan es varen plantar, com també s’han hagut 
d’escapçar les nandines del carrer Ample per haver-les regat tard i ja és el tercer any consecutiu, motius pels 
quals no pot felicitar l’alcalde perquè està segur que a la majoria de la gent del poble li agradaria que les 
plantes estiguessin maques i creixessin.
Pren la paraula la regidora del GIB-PM Manela Blázquez, que s’interessa per qüestions tècniques d’una 
casa de fusta que es construeix al carrer Padró. Demana també pel desenvolupament de la festa Primavera 
Party, informació que li donen les regidores Montse Pou i Assun Balló.
Manela Blázquez pregunta a l’alcalde si ha decidit quelcom sobre les fonts del Pavelló Torrentó, a la qual 
cosa l’alcalde respon que les fonts estaran tancades mentre es mantingui l’actual situació econòmica i els 
actuals preus de l’energia.
L’alcalde comenta la supressió del servei nocturn d’ambulància dependent del CAP de Celrà, que, segons 
informa el Servei Català de la Salut, en cas de necessitat o accident, és molt més ràpid i eficient desplaçar al 
lloc del succés una ambulància medicalitzada que no pas anar a buscar el malalt o accidentat i traslladar-lo 
a l’hospital. El regidor de la CUP Joan Antoni Simón afegeix que el preocupant d’aquests serveis és la ten-
dència que hi ha a privatitzar-los.  
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SESSIÓ ORDINÀRIA de 5 de setembre de 2013

1) Per unanimitat s’aprova l’acta de la sessió anterior després d’introduir-hi una matisació formulada per 
l’alcalde.

2) En el punt de despatx oficial es dóna compte de les resolucions de l’alcaldia, correspondència, instàn-
cies i disposicions d’interès municipal  publicades en butlletins oficials. En particular es dóna compte dels 
següents:

a/ Informe favorable de la Direcció General d’Administració Local per a l’adquisició de 207,82 m2 de te-
rreny a segregar de la finca núm. 3  del carrer de la Creu, propietat dels germans Jordi Martínez Solés i 
Pau Martínez Solés.
b/ Notificació de la Diputació de Girona atorgant una subvenció per import de 1.305 €, per a activitats físi-
ques i esportives per a totes les edats.
c/ Es dóna compte de l’amortització anticipada de 41.319,59 € del préstec bancari concertat per a les 
obres de reforma de la coberta del Pavelló Municipal Blanc i Verd.

3) Per unanimitat s’acorda aprovar definitivament el Compte General de la corporació corresponent a 
l’exercici de l’any 2012 i rendir-los a la Sindicatura de Comptes de Catalunya.

4) Per unanimitat s’acorda l’adhesió de l’Ajuntament de Bordils al Reglament per al desenvolupament i gestió 
del Servei Local d’Orientació Familiar aprovat per la Diputació de Girona, i s’acorda sol·licitar a l’Àrea de Cul-
tura i Acció Social de la mateixa Diputació de Girona la prestació d’aquest servei durant el curs 2013-2014.

5) A proposta de la regidora Montse Pou, després de l’exposició dels motius i les seves necessitats, per 
unanimitat s’acorda demanar a la Direcció General de la Joventut una subvenció de 3.000,00 € per a pro-
jectes d’activitats adreçades a persones joves, dins el projecte Zona Jove de La Llera del Ter i  d’acord amb 
les bases reguladores establertes per la mateixa Direcció General per a la concessió de subvencions a les 
entitats locals de Catalunya.

6) Per unanimitat s’aprova la modificació de crèdit núm.2 del pressupost 2013 amb un import total de12.000€, 
per tal de poder suplementar les partides corresponents a arranjament de camins i rieres (6.200 €), com-
plementació de subvenció al Club Handbol Bordils (1.800 €) i millores vàries en el Pavelló Municipal Blanc i 
Verd (4.200 €). L’origen dels fons que doten la transferència prové de diverses partides de l’Àrea de Joventut, 
Festes, manteniment de locals municipals i de la subvenció municipal a la qual va renunciar el Club Atlètic 
Bordils. 

7) No hi ha acords d’urgència.

8) En el torn de paraules la regidora Montse Pou informa del desenvolupament general de la Festa Major i fa 
un avançament aproximat de l’estat de comptes que es definirà amb exactitud quan s’hagin rebut totes les 
factures però que a priori es preveu un dèficit aproximat d’uns 10.000 €. S’estableix un intercanvi d’opinions 
sobre diversos aspectes de la Festa Major amb les intervencions de Manela Blázquez, Assun Balló, Irene 
Panella i Jordi Gou, coincidint que la festa s’ha desenvolupat  amb la normalitat esperada però lamentant la 
poca assistència de públic en els balls del divendres i dissabte nit, cosa que s’atribueix a la coincidència amb 
la Festa Major de la Bisbal i per això es plantejarà la conveniència de traslladar la Festa del 2014 al quart 
cap de setmana d’agost si no coincideix amb la de Sant Joan de Mollet.
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La regidora d’Ensenyament, Assun Balló, fa una detallada explicació de com ha anat el funcionament del 
Casal d’Estiu en el qual hi ha participat en total 85 nens i nenes i en fa un resum econòmic. Remarca que 
s’ha tancat amb superàvit després d’haver tingut uns ingressos de 14.305 € i unes despeses de 14.197,04 €, 
que l’aportació municipal en forma de subvenció ha estat de 725 € i que les beques s’han satisfet amb càrrec 
al Pla educatiu d’entorn. Acaba explicant que els monitors eren tots de Bordils i que el servei de menjador 
ha funcionat correctament. La regidora del GIB-PM Manela Blázquez esmenta que els usuaris del servei de 
menjador han estat molt ben servits.
El regidor Jordi Barrera informa de la reunió celebrada al mas Badia on es va tractar la constitució de la Junta 
Central d’Usuaris d’Aigües del Baix Ter.
Es cedeix la paraula al regidor Jordi Gou de la CUP-PA que recorda que ja fa mesos va demanar que com 
a Ajuntament adherit a la Associació de Municipis per la Independència es posés un cartell anunciador a 
l’entrada del municipi de Bordils. L’alcalde diu que aquesta gestió ha quedat encallada per la baixa laboral 
per maternitat de la tècnica municipal. Jordi Gou s’ofereix a gestionar l’adquisició d’aquest cartell, cosa que 
l’alcalde accepta, tot i que li adverteix que abans de la col·locació s’haurà de tenir el permís de Carreteres 
sobretot si es vol posar fora de zona urbana, observació que també  és compartida i explicada per la regidora 
Manela Blázquez.
Segueix el regidor Jordi Gou que proposa que l’espai de la plaça Onze de Setembre on es dipositen els 
trastos estigui tapat amb una tanca de fusta, ja que s’hi tira de tot i dóna mala imatge. També pregunta si el 
tapiat i desbrossament de l’entorn de les cases inacabades de la carretera de Palamós núm. 24,26 i 28 va 
ser iniciativa dels propietaris o l’Ajuntament ho havia requerit. L’alcalde respon que l’Ajuntament havia reque-
rit el desbrossament i neteja exterior i que el tapiat ha estat a iniciativa seva. Afegeix Jordi Gou que l’edifici 
de l’Ajuntament vell ofereix un mal aspecte pel mal estat de la façana, i que si volem que els veïns tinguin la 
seva en bon estat l’Ajuntament hauria de donar exemple. El mateix regidor reclama si es podria demanar al 
propietari dels pisos de la farmàcia que millorés l’estat de la façana lateral i netegés la zona d’aparcament 
com que és entrada del poble dóna molt mala imatge, i fa una comparació amb la zona d’aparcament del ca-
rrer Ample, que la neteja i la cuida l’Ajuntament i, per tant, també es podria intentar millorar el de la farmàcia. 
L’alcalde li respon que són dos casos molt diferents, ja que l’aparcament de la farmàcia és una propietat pri-
vada i en canvi el solar del carrer Ample que fa d’aparcament és una cessió interina a l’Ajuntament, aspecte 
en el qual coincideix la regidora Manela Blázquez que diu que un solar és d’ús privat mentre que l’altre del 
carrer Ample és públic pel que fa a l’ús, que va ser autoritzat a precari.
L’alcalde informa que s’està estudiant l’eliminació de punts de contenidors de recollida de rebuig i de recolli-
da d’orgànica en els barris perifèrics de Rissec, el Molí i la Canova, per la poca utilització que se’n fa, espe-
cialment dels d’orgànica, que tenen una utilització nul·la però la reglamentació obliga que hi siguin sempre 
que n’hi hagi un de rebuig, i també perquè serà una manera d’abaixar una mica els costos del servei.
Finalitza el regidor de la CUP-PA, Joan Antoni Simón, que demana les dades del servei de recollida 
d’escombraries a fi de comprovar si ha augmentat el nombre de tones de rebuig, selectiva i orgànica.

SESSIÓ ORDINÀRIA de 10 d’octubre de 2013

1) S’aprova per unanimitat l’acta de la sessió anterior un cop incorporada una precisió feta pel regidor de la 
CUP-PA Jordi Gou.

2) En el punt de despatx oficial es dóna compte de les resolucions de l’alcaldia, correspondència, instàn-
cies i disposicions d’interès municipal publicades en butlletins oficials, i en particular es dóna compte dels 
següents:
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a/ Notificació del Consell Comarcal del Gironès atorgant una subvenció de 1.000 €, per a despeses de 
manteniment del Club Handbol Bordils.
b/ Resposta de l’Arxiu Històric de Girona oferint assessorament tècnic en relació amb el Banc de Memòria 
Digital de Bordils.
c/ S’informa del Decret 160/2013 pel qual s’aprova la remissió del marc pressupostari de l’exercici 2014 
al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.
d/ Escrit de l’Institut Geològic de Catalunya informant que, en relació amb la modificació puntual núm. 6 
del Planejament, expedient 1/09, cal realitzar un estudi geològic.
e/ Es dóna compte dels informes elaborats per la tresorera i l’interventor de l’Ajuntament relatius al 3r 
trimestre de l’exercici 2013, donant compliment a allò que disposa la legislació vigent sobre mesures de 
lluita contra la morositat en les operacions comercials.

3) Per unanimitat s’acorda proposar al Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat com a festes 
locals any 2014 el dilluns 25 d’agost (Festa Major) i el dimecres 29 d’octubre (Sant Narcís).

4)  En la proposta de modificació de les ordenances fiscals per a l’any 2014 l’alcalde informa que la majoria 
dels impostos i taxes quedaran igual que en el 2013, excepte l’IBI dels terrenys rústics, que pujarà un 10%; 
el servei d’aigua potable, en què la quota fixa de servei pujarà 1,42 € al mes per comptador, i el servei de 
recollida d’escombraries, que baixarà un 2,50%. 
L’alcalde justifica la pujada de l’IBI de rústica en el fet que la recaptació anual per aquest concepte no co-
breix ni tan sols els costos que representen la millora i conservació dels camins agrícoles i forestals, dels 
quals són principalment beneficiaris els mateixos titulars de les finques rústiques, a part del fet evident que 
els vehicles agrícoles i forestals són cada vegada més grans i més potents, cosa que obliga a arranjar més 
sovint els camins si es volen tenir en unes mínimes condicions. Exposa que la recaptació per concepte de 
l’IBI rústica és de 19.910 €/any per a la totalitat de les 2.890 vessanes de terreny agrícola i forestal  del terme 
municipal, la qual cosa representa una càrrega impositiva  mitjana de 6,88 €/any per vessana. La pujada del 
10% representarà un augment de 0,68 €/any de mitjana per vessana, que en percentatge sembla important, 
però que la quantitat absoluta és molt baixa i creu que perfectament assumible.
Referent a la puja de l’aigua d’1,42 €/mes per comptador  (es passa de 2,229 €/mes a 3,649 €/mes), l’alcalde 
explica que és per compensar l’empresa concessionària, que fa temps ve justificant un dèficit econòmic en 
el servei, perquè el consum d’aigua potable a Bordils està baixant  considerablement (un 26% en el període 
dels últims 12 mesos),  cosa que ha fet disminuir els ingressos per facturació. Per altra part, hi ha un impor-
tant augment de costos en haver de comprar a Celrà molt més volum d’aigua potable del que inicialment 
estava previst a causa de l’alt nivell de nitrats que tenim en els pous de captació de Bordils.   
Respecte a la baixada de preu en un 2,50 % sobre la taxa de recollida d’escombraries, l’alcalde diu que ha 
estat possible, en part, perquè l’empresa que fa el servei de recollida de rebuig ha canviat de l’abocador de 
Solius al de Puig Palter, que representa un menor cost de transport i, per altra part, l’Ajuntament ha suprimit 
alguns punts de recollida a barris perifèrics, cosa que ha ajudat lleugerament a abaixar el cost.
El regidor Jordi Gou, en nom de la CUP-PA manifesta que, després de parlar amb l’equip de govern, les 
explicacions rebudes i el compromís d’establir una taxa per als caixers automàtics de les entitats bancàries, 
votaran a favor de la proposta que presenta l’alcalde.
La regidora portaveu del GIB-PM Manela Blázquez anuncia que el seu grup votarà en contra de la proposta 
perquè, quant a l’IBI de rústica, si bé és cert que en números reals l’augment de recaptació no és molt, en 
percentatge sembla excessiu i més afegit a l’increment de l’any passat. Pel que fa al preu de l’aigua potable 
diu que no veu bé que s’hagi aplicat la puja sobre la quota fixa per servei, que és la segura de cobrament, i 
que hauria trobat més just incrementar el preu dels consums dels blocs segon i tercer. 
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Pren la paraula el regidor del GIB-PM Albert Martí, que manifesta que, en referència a l’IBI de rústica, que 
ja s’havia apujat l’any passat, no troba justificat que es digui que es torna apujar per arranjar camins perquè 
els preus per a arranjar camins no han pas augmentat. L’alcalde diu que si es mira la recaptació de diversos 
anys en concepte d’IBI rústica i es mira el cost d’arranjar camins en els mateixos anys, es veu que els costos 
dels arranjaments de camins són superiors a la recaptació per IBI rústica, com es podrà veure en el 2013, 
que la recaptació no arribarà als 20.000 €, mentre que s’hauran invertit més de 29.000 € de diner municipal 
en camins agrícoles i forestals. Afegeix l’alcalde que no creu pas que els propietaris de finques rústiques 
vagin més malament per causa de l’augment proposat. Manela Blázquez manifesta que molts d’aquests 
propietaris es guanyen la vida amb les explotacions agràries i vivers i que no veu adequat aquest augment.
L’alcalde li replica que fa uns quants anys es varen asfaltar camins rurals en els quals, si atenguéssim els lí-
mits de tonatge establerts en projecte, ara no hi podrien circular una bona part dels camions i tractors actuals 
per les seves dimensions i pes, però en canvi això no es controla ni s’impedeix precisament per no  entorpir 
l’activitat econòmica rural, tot i que ja es veu que a mitjà termini aquests camins s’hauran de refer i això tindrà 
un cost econòmic. Manela Blázquez insisteix que no veu justificat que per arranjar camins s’augmenti durant 
dos anys l’IBI de rústica un 10% cada any. 

5) El regidor de la CUP-PA Jordi Gou presenta la seva renúncia al càrrec, i explica que ho fa en coherència 
amb el compromís adquirit en la campanya electoral, que el càrrec de regidor/a seria rotatori i temporal per 
tal de facilitar la incorporació al/la següent de la llista i manifesta que des de fora de l’Ajuntament continuarà 
treballant pel poble. L’alcalde li agreix la dedicació i les aportacions fetes durant aquest temps i que espera 
donar la benvinguda a la substituta. La regidora Manela Blázquez li  agraeix també la seva aportació, diu que 
respecta la seva decisió, però que no la comparteix i creu que hauria de continuar.

6) No hi ha acords d’urgència.

7) En el torn de paraules la regidora Assun Balló informa que ja han quedat tancades de manera molt sem-
blant al curs passat les inscripcions per al curs 2013-2014 per a les diverses activitats físiques de manteni-
ment  i cursos d’anglès, informàtica, etc. per a adults. Diu que es continua amb el curs de pilates a més de 
les novetats del curs de consciència corporal i de sòl pèlvic per a dones, que tot es fa en els mateixos espais 
i amb els mateixos preus de l’any passat.
La regidora Montse Pou informa que un cop tenim els comptes de la Festa Major quasi definitius i a l’espera 
de tenir la factura exacte de la SGAE, avança que el dèficit haurà estat d’uns 10.576 €.
Segueix la regidora Montse Pou per informar que el Servei d’Ocupació de Catalunya a través de diferents 
programes d’ocupació ha obert unes convocatòries per tal que els consells comarcals puguin contractar de 
forma temporal persones majors de 45 anys en situació d’atur que compleixin els requisits estipulats pel 
SOC i per mitjà de Conveni oferir-los als ajuntaments que ho necessitin, si el perfil d’alguna persona de les 
que està dins el programa s’ajusta a les necessitats de l’ajuntament interessat. En el cas de l’Ajuntament de 
Bordils ens hem interessat per dues persones que corresponen a dos programes diferents, tot i que segons 
les previsions, en principi, només en disposaríem d’una.  
Es cedeix la paraula al regidor del GIB-PM Albert Martí per exposar que fa tres mesos va dir que el camí del 
Sorralet estava tan impracticable i brut de bardisses que aviat no s’hi podria passar, que es va netejar però 
que allà mateix hi havia un petit abocament de trastos que algú hi va anar a tirar, que es podien haver tret 
però que encara hi són. Continua dient que després de signar amb l’ACA aquell conveni de manteniment de 
lleres que al seu entendre no aporta res al poble i després que l’alcalde digués que el torrent es netejaria 
quan fes falta, el torrent continua brut. El que s’havia fet sempre era netejar-lo almenys un cop l’any i ara 
ja en fa dos que no s’ha portat a terme. Afegeix que des que es va arranjar l’espai de la depuradora vella 
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darrera can Pibernat, no s’hi ha fet res més i ell ja va avisar fa tres mesos que les herbes eren tan altes com 
les tanques, però encara no s’hi havia fet res. També diu que un arbre replantat del costat de can Clavaguera 
es va deixar patir fins que va ser mort i que quan ja era mort es va fer anar a regar i que quan va ser mort es 
va fer treure ràpidament, cosa que li replica Jordi Barrera dient que aquest arbre es va regar cada setmana.
Continua amb la paraula Albert Martí per explicar que durant tota aquesta legislatura, a tall de broma, ha anat 
dient a la Manela i a la Irene que haurien de demanar que, en comptes de fer un Ple cada mes, se’n faci un 
cada quinze dies, ja que és curiós veure com uns dies abans de cada Ple l’equip de govern es posa a treba-
llar, i per això li fa la sensació que, si hi hagués un Ple cada quinze dies, l’equip de govern hauria treballat el 
doble. Diu que ha vist que la setmana passada es van netejar el Suardell i el Canal, però que durant tot l’estiu 
han estat descuidats, tant l’un com l’altre, perquè no s’hi havia fet res i que a part de ser una urbanització 
descuidada, com ve sent habitual, s’han anat morint arbres d’eixut. També critica, el regidor, que durant tot 
l’estiu hi ha hagut places que han estat brutes, que s’ha deixat créixer l’herba a les placetes de pedra blanca 
i que això fa molt brut, com també opina que la plaça Farmacèutica Bruguera i dues d’altres han estat brutes 
tot l’estiu i no només de fulles i cagarades sinó que, tot i el pam de gruix de grava, hem aconseguit que hi ha-
gués herba d’un pam. Comenta que per això en un Ple de la passada primavera va demanar que li donéssim 
quines feines tenia encomanades el jardiner, però que som a la tardor i encara no se li ha donat el demanat. 
Segueix Albert Martí dient que voldria saber què ha passat amb la malla metàl·lica que l’equip de govern 
va fer posar als laterals de la passera la Palanca i quantes vegades l’han robat, i diu que no es pot ser tan 
innocent  de posar una malla bona en aquell pont apartat de tot i a més mal muntada per haver-la lligat amb 
brides de plàstic. L’alcalde diu que aquesta malla de protecció no hi havia estat mai, es va posar, s’ha robat 
un cop i segurament ja no es torni a posar. La Montse Pou li respon que no es va pensar que la robessin 
perquè potser no som tan mal pensats com ell. Albert Martí respon que no es pot ser tan confiat i que s’ha 
de conèixer les persones. 
El regidor del GIB-PM diu que també voldria saber qui eren les dues persones que es van contractar per 
netejar cunetes abans de la Festa Major. L’alcalde li respon que eren dos treballadors de l’empresa Valentí 
Ferran. Albert Martí diu que quan l’Ajuntament contracta gent per treballar pel poble hi hauria d’haver algú 
que els vigilés perquè fessin les feines ben fetes, ja que a més de desgraciar dos arbres van fer la feina mal 
feta i a mitges i no van netejar a sota els ponts i les reixes, que van fer una feina d’aparador perquè només 
es fa el que es veu i, a més a més, es va deixar algun carrer per fer. Montse Pou pregunta a Albert Martí si 
hem d’entendre que Valentí Ferran és un mal professional, i aquest contesta que no ha dit això, sinó que 
calia vigilar els treballadors que hi va posar.
Albert Martí acaba la seva intervenció explicant que al començament d’aquesta legislatura en un Ple va infor-
mar que quan ell i el seu grup del GIB-PM governaven havien tingut contactes amb el conseller Nadal i amb 
els responsables de Carreteres i de l’ACA per moure el que per a ells era importantíssim, que era aprofitar la 
construcció de la variant de Bordils i Celrà per desviar el torrent fora del nucli urbà. Diu que desviar el torrent 
és una obra gran i costosa i que, si no es fa conjuntament amb d’altres administracions, un poble petit com 
Bordils no ho podrà fer mai. Explica que la setmana passada alguns membres de la Comunitat de Regants 
de la Sèquia Vinyals es van reunir amb els responsables del projecte de la Variant de Bordils perquè la Co-
munitat de Regants ha fet alguna al·legació respecte a un col•lector que s’haurà de construir quan es faci la 
variant. Comenta que li va sobtar que en parlar amb aquells tècnics de la necessitat de desviar el torrent, no 
sabessin de què els parlava. És referent a aquest tema que vol preguntar a l’alcalde què s’ha fet, des que 
torna a ser alcalde, perquè aquest tema tiri endavant. L’alcalde li pregunta com ho sap ell que aquest tema 
el vulgui tirar endavant. Albert Martí insisteix a saber si s’ha fet quelcom i l’alcalde li respon que no. 
L’alcalde informa que hi ha hagut una reunió amb els veïns de la urbanització les Coromines per tractar te-
mes referents a l’excés de trànsit de vehicles per aquella zona, la perillositat que genera el que alguns vehi-
cles hi circulen amb excessiva velocitat i la regulació i senyalització de l’estacionament. Un cop sospesades 
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les possibles solucions es coincideix en que podria ser efectiu senyalitzar que el carrer Gavarres sigui només 
per a sortida cap a la carretera C-66 i posar algun ressalt per tal de fer minorar la velocitat dels vehicles. 
Per a finalitzar l’alcalde informa que l’Associació per a la Memòria Històrica celebrarà, també a Bordils, el 
73è aniversari de la mort del president Companys, el proper 15 d’octubre, a les 6.30 hores del matí.  

SESSIÓ ORDINÀRIA de 14 de novembre de 2013

1) S’aprova per unanimitat l’acta de la sessió anterior després d’introduir-hi unes petites precisions fetes pel 
regidor Albert Martí Olivet.

2) L’alcalde dóna possessió del càrrec de regidora a la candidata de la CUP-PA Coral•lí Jou Pi, després que 
per imperatiu legal hagi promès complir fidelment les obligacions del càrrec i complir les altres obligacions 
reglamentàries de fidelitat institucional corresponents.

3)  En el punt de despatx oficial es dóna compte de les resolucions d’alcaldia, correspondència, instàncies i 
disposicions d’interès municipal publicades en butlletins oficials, i en particular es dóna compte del següent:

a/ Escrit de la Direcció General de Joventut, atorgant una subvenció de 1.575 € per a compensar part de 
les despeses del projecte Zona Jove de la Llera del Ter.
La regidora Montse Pou afegeix que el Consell Comarcal ha rebut els diners per a pagar el tècnic de Jo-
ventut compartit i que, per tant, l’Ajuntament només haurà de pagar els costos dels desplaçaments.

4) Amb els vots favorables dels grups de CiU i del GIB-PM, i amb l’abstenció del grup de la CUP-PA, s’aprova 
provisionalment la modificació puntual núm. 6, expedient 1/09, de les Normes de planejament de Bordils,  
referent a la requalificació de la parcel·la zona d’equipaments del pla Suardell vinculada amb la requalificació 
de l’espai per ubicar l’estació depuradora d’aigües residuals de Bordils.

5) No hi ha acords d’urgència.

6) En el torn de paraules el regidor de la CUP-PA Joan A. Simón pregunta pel que ha llegit en un informe 
dels agents rurals referent a una planta invasora i l’alcalde li respon que es tracta d’una planta de l’espai 
enjardinat del costat del Pavelló Torrentó, que s’haurà de treure.
Pren la paraula el regidor del GIB-PM Albert Martí dient que d’un camí del pla de Mollet, se n’ha arranjat un 
tram però que és públic fins al final, que s’ha deixat el tram més dolent i que ja que es cobraran més diners 
per l’IBI de rústica se’n podia haver arranjat la totalitat. L’alcalde diu que un cop estigui concretat l’Inventari 
municipal de camins rurals que està preparant i quedi concretat quins són públics o són privats i fins on arri-
ben els trams que són públics, llavors s’acabarà d’actuar en alguns trams que ara són dubtosos. Albert Martí 
respon que està d’acord amb el plantejament però del camí en qüestió se’n podien haver fet vint metres més. 
També retreu el regidor que es passés la màquina anivelladora pel camí de Mollet i el camí Migdia i no es  
passés pel camí de la Palanca, que és el que més es fa servir. L’alcalde diu que ja sap que cal repassar-lo 
però que allò s’ha de fer amb màquina motoanivelladora. 
Reclama que encara no s’hagin solucionat els ressalts del barri del Molí, també que el torrent de Ploent està 
molt brut i que fins ara es netejava cada any. El regidor Jordi Barrera li respon que a la primavera aquest 
torrent es va netejar, cosa que admet Albert Martí, però insisteix que està molt brut. Continua el regidor del 
GIB-PM per dir que quan es retira la fullaraca dels carrers del poble també s’hauria de recollir dels barris 
perifèrics, que convé tant com en el centre, i que hi ha piles de mig metre. Comenta també que un dia d’un 
enterrament la plaça de l’Església estava farcida d’olives i que caldria tenir cura d’això.
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SESSIÓ ORDINÀRIA de 5 de desembre de 2003

1) Després d’introduir-hi una precisió efectuada pel regidor Albert Martí Olivet, s’aprova per unanimitat l’acta 
de la sessió anterior.

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

a/ Notificació del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas reconeixent a l’Ajuntament de Bor-
dils beneficiari de la quantitat de 3.710,61 € en compensació pel 95% de bonificació sobre  l’IAE efectuat 
a la Cooperativa Girona Fruits en els anys 2009, 2010 i 2011.
b/ Notificació de la Diputació de Girona, Àrea d’Assistència i Cooperació Local, atorgant una subvenció de 
16.000,00 € per a obres de millora i adequació al Pavelló Municipal Blanc i Verd.

3)  Referent a la proposta d’aprovació d’una addenda al Conveni entre l’Escola de Música del Gironès i 
l’Ajuntament de Bordils per a la implantació d’una aula de música per al curs 2013-2014, la regidora  Assun 
Balló fa una detallada exposició de les modificacions de les condicions del Conveni a causa de la disminució 
del 83% en l’aportació econòmica de la Generalitat, cosa que obliga a una reorganització de l’Escola de Mú-
sica amb la consegüent reestructuració de tota la plantilla de professors, horaris i activitats, així com una re-
distribució dels recursos que hi aportaran els pares i els ajuntaments que, en el cas particular de l’Ajuntament 
Bordils, es concretarà en una aportació de 45 € per alumne i curs, amb un cost total de 1.845,00 € per al curs 
2013-2014. La proposta és aprovada per unanimitat. 

4) Amb els vots favorables del grup de CiU, l’abstenció del GIB-PM i el vot favorable de la CUP-PA que és qui 
va fer la proposta, s’aprova una nova ordenança fiscal per al 2014 reguladora de la taxa per a la instal•lació 
de caixers automàtics a les façanes dels immobles amb accés directe des de la via pública.

5) Amb els vots favorables del grup de CiU i del GIB-PM i l’abstenció de la CUP-PA, s’aprova la proposta 
d’ampliació de la delegació efectuada a la Diputació de Girona amb relació a la gestió, recaptació i inspecció 
de tributs per tal d’incloure-hi l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.

6) En aquest punt es tracta la proposta de dissolució de la Comunitat de Municipis La Llera del Ter, que es-
tava formada pels municipis de Celrà, Bordils i Flaçà i que havia estat especialment creada per a la gestió 
conjunta del Pla educatiu d’entorn. La proposta de dissolució, tal com explica la regidora Assun Balló, ve 
motivada principalment perquè la Generalitat ja va suspendre l’any passat les aportacions econòmiques als 
plans educatius d’entorn però, per altra part, s’hauria de continuar donant comptes de les activitats, man-
tenint la complexitat administrativa i comptable sense rebre cap contrapartida a canvi. Explica Assun Balló 
que s’està pensant amb la creació d’una mena de Pla educatiu d’entorn d’abast purament municipal, obert a 
possibles convenis de col·laboració puntual amb d’altres ajuntaments. 
La regidora Montse Pou afegeix que s’actuarà en favor dels nens en l’àmbit local. Els regidors del grup 
CUP-PA manifesten que entenen la situació, tot i que creuen que mancomunar és optimitzar els recursos. 
Manela Blázquez, del GIB-PM, diu que la Comunitat de Municipis ja ha perdut el sentit pel qual es va crear. 
La proposta és aprovada per unanimitat. 

7) L’alcalde proposa l’aprovació provisional de la modificació puntual 1/2013 a les vigents Normes de pla-
nejament de Bordils que s’havia aprovat inicialment en el Ple del passat 6 de juny, després que hagi passat 
el tràmit reglamentari d’informació pública sense que s’hi hagi presentat cap al·legació i després d’haver  
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obtingut els preceptius informes favorables dels diversos departaments de la Generalitat afectats.
La proposta de l’alcalde és aprovada amb els vots a favor de CiU i de la CUP-PA , amb el vot en contra del 
GIB-PM motivat per la disconformitat amb el contingut del Conveni urbanístic referent a les finques  núm. 
3-5-7 del carrer de la Creu, que determina el que rep l’Ajuntament i el que haurà de pagar. 

8) Per unanimitat s’accepta la cessió gratuïta d’una porció de terreny de 16 m2 que pertanyia a la finca del 
carrer Migdia núm. 1, propietat de Sergio Novo Sebastian i Jean Luc Alain Christian Aubree,  per a destinar-
la a vial públic per tal que en aquell indret el carrer Migdia pugui tenir l’amplada i alineació prevista en les 
vigents Normes de planejament de Bordils. 

9) A proposta de la regidora de Joventut Montse Pou, i per unanimitat, s’aprova l’addenda al Conveni de 
col·laboració per a la contractació de tècnics de joventut compartits establert en data d’1 d’abril de 2008 
entre el Consell Comarcal del Gironès i l’Ajuntament de Bordils com a municipi integrat a la Zona Jove de la 
Llera del Ter.

10) L’alcalde proposa al Ple l’aprovació provisional del Pressupost general de la corporació per a l’exercici 
de 2014, que ascendeix a un total d’1.030.156 €, i n’explica la idoneïtat dins les escasses possibilitats  exis-
tents donat el poc marge de moviment que hi ha un cop deduïdes les quantitats de consignació obligatòria i 
despeses ineludibles.  
El grup municipal de la CUP-PA anuncia la seva abstenció en el vot, ja que malgrat que entenen que els 
ingressos parteixen de la base del finançament injust que pateixen els ajuntaments, que no es pot demanar 
gaire res més per tal que el consistori pugui desenvolupar la seva política local i que les despeses estan 
distribuïdes de forma raonada i equitativa, consideren que alguna partida d’aquestes despeses, l’haurien 
passat totalment o parcialment a d’altres conceptes, i esmenten com a tals la dotació de 2.700 €  que s’ha 
previst com a ajuts a la Llar d’infants privada de Bordils, en lloc de donar-ho a les famílies que escolaritzin els 
seus fills de entre 0 i 3 anys independentment de quin sigui el centre triat. Pel que fa a la partida destinada a 
recollida d’escombraries, i com ja havien manifestat en anteriors plens, no estan d’acord amb el conveni de 
6 anys de durada signat amb el Consell Comarcal per al servei de recollida selectiva perquè, al seu enten-
dre, és una hipoteca massa llarga que frenarà l’adopció de  models alternatius i diferents en la gestió dels 
residus, a més de validar l’actual sistema, que és car, insostenible, no estimula el reciclatge i ens condueix a 
un sistema basat en abocadors i incineradores. Finalment proposen que es canviï el nom de la partida Ajuts 
al Tercer Món per Solidaritat Internacional, i insten al ple a començar a treballar junts per tal que el proper 
pressupost per al 2015 sigui un pressupost participatiu, ja que creuen fonamental la participació ciutadana 
en les decisions municipals.
La regidora del GIB-PM Manela Blázquez exposa que el seu grup votarà en contra de la proposta de l’equip 
de govern, com ja van fer en el pressupost 2013, ja que el contingut respecte a l’any anterior no ha canviat 
i aquest no és el pressupost del seu grup. Afegeix que les principals diferències estan en les despeses, en 
actuacions que ells farien i no hi són i en les quantitats consignades a algunes partides. 
Sotmesa a votació la proposta de Pressupost 2014, és aprovada per 4 vots de CiU, 2 abstencions de la CUP-
PA i 3 vots en contra del GIB-PM.

11) No hi ha acords d’urgència.

12) En el torn de paraules la regidora Montse Pou informa que l’Ajuntament de Bordils s’ha acollit a dues 
interessants convocatòries del Servei d’Ocupació de Catalunya i amb la mediació del Consell Comarcal del 
Gironès, que és qui es responsabilitza de la contractació, per tal de disposar per a reforç de l’operari munici-
pal  d’alguna persona en situació d’atur que compleixi els requisits establerts en les bases de la convocatòria 
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i el perfil adient per a la feina, que en un primer moment i després d’haver entrevistat tres persones, s’ha 
escollit el senyor Mustaphá Azouagh per a un període de sis mesos. 
Segueix Montse Pou per informar que les entitats del poble, amb la col·laboració de l’Ajuntament, estan 
preparant un recull de les diverses activitats a fer i que properament s’anunciaran. La primera actuació serà 
el diumenge 8 de desembre que es farà un concert titulat Yes Nadal, pagat per l’Ajuntament i la recaptació 
de les entrades es destinarà al Banc d’Aliments. Esmenta una modificació en l’enllumenat de l’escenari del 
Casal. Referent a actuacions teatrals, es procurarà contractar grups propers que resultin més econòmics. 
Finalitza la regidora Montse Pou informant que l’Àrea de Joventut vol ajudar un col.lectiu de joves a tirar 
endavant un grup de teatre amb la col·laboració de l’Ajuntament.

La regidora del GIB-PM Irene Panella pren la paraula per dir que a l’Escola, en la zona de sortida, on hi ha 
l’espai reservat per a l’autobús escolar, sempre hi ha cotxes privats aparcats que molesten força, i es debat 
sobre possibles solucions.
Es cedeix la paraula al regidor del GIB-PM Albert Martí, que diu que en el Ple del mes passat volia fer un 
aclariment sobre un tema tractat en un Ple de fa dos mesos però que no se’n va recordar i en vol parlar 
avui, que és referent a dos operaris que l’Ajuntament va llogar abans de la Festa Major. Diu que sempre li 
agrada que s’entengui el que diu, i té la sensació que quan parlava d’aquest tema no se’l va entendre. Ho diu 
perquè fins i tot la Montse Pou es va pensar que es criticava en Valentí Ferran, que és el cap d’aquells dos 
operaris, i que el qualificava com a un mal professional. Montse Pou diu que ja li va aclarir, i que ella això ho 
té molt clar. Diu Albert Martí que quan va dir que la feina s’havia fet a mitges i, per tant, mal feta, no estava 
pas criticant en Valentí Ferran ni tampoc els seus operaris, que està segur que si la feina l’hagués manat en 
Valentí s’hauria fet bé, però en Valentí va posar els operaris a les ordres de l’alcalde, perquè ell mateix ho 
va veure, que és qui va manar fer la feina a mitges i mal feta. I finalitza aquest tema dient que espera que 
aquest cop se l’haurà entès bé.
Segueix intervenint Albert Martí, en referència al torrent, diu que l’última vegada que hi va passar aigua, ara 
fa uns mesos, el seu grup va demanar que s’arrangés i l’alcalde va dir que hi havia camins alternatius. Diu 
que fa la sensació que, com que no es va arranjar quan tocava, l’alcalde es va buscar una excusa, perquè 
aquest últim mes, que hi ha tornat a passar aigua, s’ha arranjat tot el torrent, i se n’alegren, però un cop més 
no s’avenen els fets amb les seves paraules. Pel que fa al camí del pla de Mollet que en el Ple passat varen 
dir que només se n’havia arranjat la meitat i l’alcalde havia dit que no tenia clar si era municipal, diu el regidor 
del GIB-PM que vol recordar a l’alcalde que aquell camí havia estat arreglat per en Moisès Casademont, 
i, que ell recordi, en Moisès Casademont només havia estat regidor amb l’actual alcalde. Recorda Albert 
Martí que fa uns mesos va dir que quedaven tres o quatre camins per arranjar, que en aquell moment se li 
acudissin, i d’aquests quatre, només se n’han arreglat dos i mig, però encara en queda un per fer. Segueix 
el regidor del GIB-PM dient que, quant a la queixa que va formular en el Ple passat sobre les fulles al carrer, 
era una queixa que no es referia pas a les quatre fulles que van caient dels arbres, sinó a les piles que la 
tramuntana va deixant en diversos punts del poble. Diu que aquestes fulles són fàcils i ràpids de treure però 
no es varen treure totes quan s’havien de treure, va ploure i varen quedar enganxades a terra i, per tant, va 
costar molt més de treure-les i a més s’han tacat algunes voreres.
Pren la paraula la regidora Manela Blázquez que diu que, pel que fa a l’aparcament del carrer Ample, té 
basses i s’hi ha tirat subbase i pregunta si s’ha arranjat el del desguàs per solucionar això. L’alcalde li respon 
que sí. 
La regidora Assun Balló informa que a la zona del Pavelló Torrentó es canviarà d’emplaçament l’aparcabicicletes 
que es va posar al costat del jardí i no es fa servir, per això es traslladarà al costat dels tres bancs de seure.
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SESSIÓ ORDINÀRIA de 16 de gener de 2014 

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

2) En el despatx oficial s’informa de les resolucions d’alcaldia, correspondència oficial i temes d’interès pu-
blicats en els butlletins oficials, en destaca la notificació de la Direcció General d’Administració Local que 
atorga a l’Ajuntament una subvenció de 10.420,68 € per a retribució de càrrecs electes per al 2013.  

3) S’acorda per unanimitat ratificar el Decret d’alcaldia 199/2013 pel qual l’Ajuntament de Bordils signava 
amb el Consell Comarcal del Gironès el Conveni per al projecte de col·aboració social 2013 i foment de 
l’ocupació, d’acord amb l’Ordre EMO/206/2013 i amb les bases publicades pel Servei d’Ocupació de Cata-
lunya, a través del qual l’Ajuntament de Bordils podria optar a la subvenció per a la  contractació temporal 
d’una persona major de 45 anys, en situació d’atur, que compleixi els requisits de les bases esmentades i 
amb coneixements en el ram de la construcció per a feines de manteniment. 

4) S’acorda per unanimitat ratificar el Decret d’alcaldia 200/2013 pel qual l’Ajuntament de Bordils signava 
amb el Consell Comarcal del Gironès el Conveni per al projecte de desenvolupament del programa mixt 
Treball i Formació, d’acord amb l’Ordre EMO/210/2013 i amb les bases publicades pel Servei d’Ocupació de 
Catalunya, a través del qual l’Ajuntament de Bordils podria optar a la subvenció per a la contractació tempo-
ral d’una persona major de 30 anys, en situació d’atur, que compleixi els requisits de les bases esmentades 
i amb coneixements de jardineria per a feines de manteniment.

5) Es proposa presentar al·legacions a l’aprovació inicial del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya. 
L'Ajuntament hi havia presentat sol·licitud per a tres actuacions. Tal com l’alcalde explica que dues d’elles 
(renovació d’enllumenats per a l’estalvi energètic i restauració de l’asfaltat d’alguns carrers) han quedat 
sense assignació de subvenció i, pel que fa a la tercera i més important, que és l’execució de la tercera fase 
de renovació del nucli antic (carrer de La Creu), la subvenció assignada per la Generalitat no arriba ni al 
50% del cost de l’obra. El plantejament que proposa l’alcalde és desistir de demanar l’ajut per a restauració 
d’asfaltats però insistir, per una part, a demanar la inclusió de la renovació d’enllumenat d’alguns carrers per 
a l’eficiència i millora de l’estalvi energètic i, per altra part, demanar un notable augment en l’aportació del 
PUOSC a l’obra carrer de La Creu, que coincideix amb la 3ª fase de renovació del nucli antic de Bordils. La 
proposta és aprovada amb els vots favorables de CiU i CUP-PA i el vot en contra del GIB-PM, que, segons 
explica la regidora Manela Blázquez, ve motivat pel que ells ja varen considerar un mal plantejament des del 
moment de la sol·licitud, i que ha tingut  un resultat nefast, ja que només una obra de les tres que es varen 
sol·licitar hi quedarà inclosa perquè les obres demanades no anaven en la línia de les obres subvenciona-
bles. 

6) Per unanimitat s’aprova el Padró de Contribuents i llistes cobradores corresponents a l’exercici 2014 de 
l’impost sobre vehicles de tracció mecànica, taxa de recollida, transport, tractament i eliminació d’escombraries 
i altres residus urbans, i també s’aprova el calendari fiscal per a l’exercici 2014.

7) No hi ha acords d’urgència.

8) Inicia el torn de paraules la regidora Assun Balló, que fa avinent que la setmana vinent es poden portar 
escrits per part dels grups municipals, per incloure’ls en el butlletí municipal. Dóna compte la regidora que 
es va dissoldre la Comunitat de Municipis de la Llera del Ter, pels motius ja exposats en anteriors plens, tot i 
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que, atès que l’experiència ha estat positiva, ja s’ha parlat que en cas de conveniència es podran promoure 
actuacions conjuntes mitjançant conveni. Segueix la regidora  Assun Balló per comentar a la regidora Irene 
Panella que, en relació amb el tema del trànsit a l’entorn de l’escola, als mestres els sembla bé realitzar una 
campanya informativa de sensibilització des de la mateixa escola. També informa que del 19 al 21 de gener 
vindran de visita un grup de 8 o 9 persones del municipi de Moita (Portugal), vinculades al projecte escolar 
Comenius Regio, finançat amb fons europeus i que es diu: “Descubriendo y construyendo el patrimonio local 
y europeo a través de la creación audiovisual. Un modelo de cooperación entre escuela y municipio por la 
cultura, el conocimiento y la cohesión social”.  
La mateixa regidora informa d’unes millores que s’han fet en el Casal del poble, referent a l’enllumenat de 
l’escenari i a la col·locació de guies de suport per a penjar-hi els quadres en futures exposicions. Acaba 
Assun Balló explicant que l’Ajuntament de Bordils ha contribuït amb 250 € a l’edició del llibre “Catalonia Ca-
lling”, dins la campanya “El món ho ha de saber” promoguda per la revista Sapiens, i que se’n regalarà un al 
grup de persones de Moita que visitaran Bordils.   
La regidora Montse Pou informa que en el concert de Yes The Music que es va fer al Casal, es van recaptar 
312,75 € en concepte de pagament voluntari de l’entrada, que es destinaran al Banc d’Aliments o bé a allò 
que determinin els Serveis Socials. Segueix Montse Pou per informar de la propera representació a Bordils 
de tres obres de teatre dins el programa Escenaris i que els diners recaptats per entrades, que per a la gent 
de Bordils serà voluntari, es destinaran respectivament a les entitats Punt de Lectura, Handbol Bordils i Banc 
d’Aliments. Acaba la regidora explicant que s’ha fet un seguit d’actuacions per a millores a les instal·lacions 
del Pavelló Blanc i Verd, entre les quals sobresurt la construcció d’un lavabo adaptat per a persones amb 
mobilitat reduïda, actuacions que gaudeixen d’un molt alt percentatge d’ajut de la Diputació de Girona.
El regidor Jordi Barrera informa que les parts interessades amb la formalització de la Comunitat d’Usuaris 
d’Aigües del Baix Ter, entre les quals hi ha l’Ajuntament de Bordils, ja tenen molt avançada la redacció dels 
Estatuts, que aviat es posaran a informació pública i es faran arribar als ajuntaments. Afegeix Jordi Barrera 
que ell mateix en podrà lliurar una còpia a qui ho vulgui.
Joan Antoni Simón, regidor de la CUP-PA, pren la paraula per preguntar si el Consell Comarcal del Gironès 
ha informat sobre els canvis de la Deixalleria Comarcal de Celrà i de quina empresa ho gestiona, ja que 
segons el seu punt de vista ara la gestió està més enfocada al benefici econòmic empresarial i no com 
abans, que complia una funció més social i ocupava persones amb cert grau de minusvalidesa i en major 
nombre que no pas actualment. La regidora Montse Pou respon que, referent a aquest tema de la deixa-
lleria de Celrà, ja s’ha demanat una reunió amb el Consell Comarcal i els altres ajuntaments usuaris per tal 
de replantejar-ne diversos aspectes. En relació amb aquest tema Albert Martí diu que es varen ampliar els 
horaris i que es conserva la botiga de segona mà.
Pren la paraula el regidor del GIB-PM Albert Martí per dir que el seu grup s’alegra que per primer cop en dos 
anys i mig l’actual equip de govern hagi fet una neteja a fons dels carrers perifèrics, i no  feinetes ràpides i 
a mitges com la que es va fer abans de la Festa Major. Referent a l’aparcament de davant de cal Tet, critica 
que en poc temps s’ha arranjat dos cops perquè ara fa prop  d’un any no es va fer bé i s’ha hagut de tornar a 
arranjar perquè s’inundava, a més que desaiguar la parcel•la a un pou abandonat al final de la parcel•la no li 
sembla ni una bona solució ni una solució legal pel perill de contaminació per abocaments d’un aparcament 
on hi pot haver olis i d’altres substàncies perilloses per a la salut pública. Continua per manifestar que creu 
que es pot millorar i molt el sistema de poda de l’arbrat municipal, i esmenta com a especialment mal fets 
els treballs de poda en les laguerstrèmies de Les Coromines, tocant a la Carretera de Palamós, que s’han 
podat en excés, uns arbres del paratge Arbres Blancs que s’han escapçat però es podia haver fet d’una altra 
manera perquè ara tampoc hi ha cap garantia que creixin rectes, els cercis del parc del carrer Torrentó que 
s’han podat de formes diferents i s’ha trencat el conjunt, i les moreres de l’aparcament de davant de Can 
Xapa, a les quals s'ha fet unes ferides enormes i ho assimila com si per tallar les ungles a algú, se li tallés els 
dits. Diu que es pot discrepar en la forma de podar, però que el que no es pot fer és ferir els arbres. Per altra 



part, Albert Martí també critica la manera com s’ha solucionat l’espai on hi havia hagut l’antiga depuradora, 
de la que el seu grup ja s’havia queixat diverses vegades pel seu abandonament, però que això que s’ha 
fet d’omplir-ho de pedra els sembla una solució gris i poc imaginativa. Diu que és un espai molt transitat per 
ciclistes i gent que camina que s’hi podia haver plantat un arbre i un banc a sota i hauria estat un espai apro-
fitat. També comenta que el Consell Comarcal ha fet una subhasta per disminuir els costos de manteniment 
dels ascensors i que estaria bé que es consultés al Consell Comarcal què ha fet per abaratir-los, ja que la 
disminució de preu és molta. Afegeix que al Barri del Molí es treuen les pilones sobre les que el seu grup ja 
s’havia queixat vàries vegades, i pregunta què s’hi farà. L’alcalde li respon que només es treuen.
La regidora del GIB-PM Manela Blázquez pren la paraula i diu que, com ja ha fet en els dos darrers anys, 
fa una crítica a la pobra il·luminació de Nadal. Exposa Manela Blázquez que l’estalvi és important, però que 
en el poble hi ha nens i és molt trist veure el nivell d’il·luminació, i opina que pel que es fa potser seria millor 
no fer-hi res. 
Continua amb la paraula Manela Blázquez, que demana per què no es va fer l’oferiment dels Tres Reis Mags 
a l’Església. La regidora Montse Pou explica que a finals de novembre el Jovent de Bordils va parlar amb el 
rector de la Parròquia i els va  dir que, malgrat que històricament s’havia fet a l’Església,  ja havia manifestat 
en anys anteriors que és un acte no religiós i que acumular-se tanta gent sense cap mesura de seguretat 
representava una responsabilitat, i que volia que es busqués una alternativa, excepte en cas de pluja sob-
tada i que no hi hagués cap altre lloc. Diu Montse Pou que hi va haver una segona visita, en la qual ella era 
present, per intentar un canvi d’opinió del mossèn però que no va reeixir.     
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 CALENdArI MUNICIPAL dEL CoNTrIBUENT

• Impost sobre vehicles de tracció mecànica, de l’1 de febrer a l’1 d’abril

• Taxa per recollida d’escombraries, de l’1 d’abril a l’1 de juny 

• Impost sobre béns immobles (IBIR) rústica, del 15 d’abril al 15 de juny 

• Impost sobre béns immobles (IBI) urbana, de l’1 de juliol a l’1 de setembre

• Impost activitats econòmiques (IAE), de l’1 de setembre al 31 d’octubre

• Taxes clavegueram i cementiri, de  l’1 d’octubre a l’1 de desembre 

• Taxes guals vehicles i ocupació de via pública, de l’1 d’octubre a l’1 de desembre

TErMINIs dE PAGAMENT                                                                     BordILs, 2014



En la votació per aprovar el pressupost municipal pel 2014, des de la CUP hem optat per l’abstenció, 
perquè ens mirem el pressupost de forma global. Entenem que els ingressos són els que són i, 
partint de la base del finançament injust que pateixen els ajuntaments, no podem demanar gaire 
més perquè el consistori pugui desenvolupar la seva política local. Considerem que els capítols de 
despeses estan distribuïts de forma raonada i equitativa. Al mateix temps no varien considerablement 
respecte del pressupost de l’any anterior, on també ens vàrem abstenir. 

És cert, però, que hi ha alguna partida de la qual considerem que la dotació (en la totalitat o bé en 
una part) la destinaríem a d’altres conceptes. Però, com que es van aprovar en plens anteriors, no 
podem modificar-la. Concretament, dues:

• La partida de Llar d’Infants (2.700 euros). Com ja hem anunciat reiterades vegades, no ens 
sembla bé que es subvencioni exclusivament una empresa amb ànim de lucre. Sí que estaríem 
d’acord que s’ajudés directament les famílies empadronades a Bordils que escolaritzen els seus 
fills i filles de 0 a 3 anys, en funció de la seva renda, i deixant de banda a quin centre decideixen 
portar-los.

• La partida destinada al cost de recollida d’escombraries. En el ple del mes de març ja vam 
votar en contra que s’aprovés el Conveni amb el Consell Comarcal per al servei de recollida 
selectiva (d’una durada mínima de sis anys) ja que al nostre entendre es va hipotecar que en els 
propers anys es puguin adoptar models alternatius en la gestió de residus diferents a l’actual, 
que no només s’està mostrant car i insostenible, sinó que tampoc estimula el reciclatge i ens 
porta a un sistema basat en abocadors i incineradores, i això té un cost ambiental, econòmic i de 
salut pública que difícilment es pot allargar en el temps, tal com reconeixia la mateixa Agència 
Catalana de Residus fa poques setmanes.

En certa manera, votant a favor del pressupost estaríem validant aquest model de gestió de residus, 
i contradient la nostra postura en aquesta qüestió tant important al nostre entendre.

També vam proposar de canviar la denominació de la partida “Ajut al Tercer Món” perquè creiem 
que és una denominació paternalista, injusta i errònia. Per això proposàvem que s’anomenés 
“Solidaritat Internacional”.

Finalment, vam emplaçar la resta de grups a treballar plegats perquè el pressupost del 2015, 
sigui un pressupost participatiu. Des de la CUP veiem el pressupost com les politiques públiques 
quantificades, és per això que pensem que és fonamental la participació ciutadana en les decisions 
i en la gestió municipal. Creiem imprescindible que la població de Bordils pugui decidir de quina 
manera i com es gasten els diners.
No es tracta d’una experiència pionera, sinó que hi ha diversos ajuntaments que ja ho estan fent. 
De ben segur que trobaríem experts que ens podrien assessorar. Es tracta, només, de començar-
ho a treballar, la CUP estem disposats a treballar plegats.

oPINIó dELs GrUPs MUNICIPALs- CUP

PrEssUPosT 2014: ABsTENCIó dE LA CUP
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PLA EsTrATèGIC ECoNòMIC LoCAL I d’oCUPACIó
Durant aquest 2013 s’han portat a terme els treballs de preparació, organització i diagnosi del 
Pla estratègic en l’àmbit de desenvolupament econòmic local i d’ocupació de la Llera del 
riu Ter per al període 2013-20. Aquesta acció ha estat finançada pel Fons Social Europeu, el 
Departament d’Empresa i Ocupació, el Servei d’Ocupació de Catalunya i l’Ajuntament de Celrà, 
amb la col·laboració, implicació i suport de l’Ajuntament de Bordils i els altres 8 pobles ubicats al 
nord-est del Gironès (Cervià, Viladasens, St. Jordi Desvalls, Flaçà, St. Joan de Mollet, St. Martí Vell, 
Madremanya i Juià). 
Durant les reunions celebrades a Bordils, Cervià, Celrà i Flaçà, amb els governs locals dels pobles 
esmentats, juntament amb els principals actors particulars ubicats al territori, s’han intercanviat 
idees i s’ha generat un debat pel futur socioeconòmic de la nostra contrada.

Aquest Pla estratègic ha estat desenvolupat per l’empresa Activa Prospect amb la coordinació 
tècnica de l’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Celrà, i ha permès determinar 
clarament cinc eixos estratègics de desenvolupament.

1. Diversificació de l’economia a partir de l’aprofitament dels recursos endògens
2. Ordenació i adequació de les zones d’activitat econòmica
3. Suport a la iniciativa emprenedora i a la millora de la competitivitat de les PIME
4. Millora de les condicions d’ocupabilitat de joves i dels col·lectius més vulnerables.
5. Creació d’espais de treball i de col·laboració entre els agents públics i privats per promoure un    

model de desenvolupament sostenible socialment, econòmicament i mediambientalment.

Algunes conclusions de l’estudi:

• Els canvis importants en la composició de la població i del teixit empresarial en els darrers anys 
requereixen una reflexió sobre el model de desenvolupament territorial del futur.

• Cal diversificar l’economia dels municipis de la Llera del Ter atès que hi ha una elevada 
especialització en sectors afectats per la crisi 

• Cal apostar per un territori variat en recursos naturals i paisatgístics 
• L’actual context econòmic ha comportat una important destrucció d’ocupació del teixit empresarial 

local (increment de l’atur)
• Cal apostar per la dinamització de les zones d’activitat econòmica i el Polígon Industrial de Celrà 

com a font de progrés i desenvolupament local.
• Cal crear ocupació i incentivar-la. Aquest objectiu passa per augmentar la competitivitat de les 

empreses locals per tal que puguin ampliar mercats
• S’ha d’actuar de forma coordinada i unint esforços entre tots els agents implicats
• S’ha d’incentivar la diversificació de l’economia de la Llera del Ter. 

A finals de 2013 es va presentar una nova subvenció al SOC per portar a terme 2 plans d’acció 
derivats del treball del Pla estratègic, que han resultat subvencionats amb 30.000 euros. Aquests 
plans són:
1.Pla d’acció per a la dinamització de les zones d’activitat econòmica amb l’objectiu de generar 
activitat econòmica i ocupació.

2.Elaboració del Pla d’acció sectorial identificat com a estratègic pel territori, Diversificació 
econòmica a partir dels recursos endògens del territori.

Narcís Jordi Torra
Tècnica promoció econòmica
Ajuntament de Celrà
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AMPLIACIó dE LA BrIGAdA MUNICIPAL

s’AMPLIA EL PErsoNAL dE LA BrIGAdA MUNICIPAL, dUrANT 6 MEsos

L'Ajuntament de Bordils disposa de dues persones més treballant per al manteniment i millora dels 
espais públics del municipi, des de finals de desembre, és a dir, fent de suport al brigada municipal 
i a l'empresa de jardineria que treballa per l'Ajuntament.

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

S'ha optat a dues convocatòries:

a) ORDRE EMO/206/2013, de 2 de setembre, per la qual s’estableixen les bases reguladores 
per a la concessió de subvencions per a la realització d’actuacions de foment de l’ocupació, 
mitjançant programes de col·laboració social en administracions públiques, amb persones 
perceptores de prestacions d’atur i perceptores de subsidis d'atur, majors de 45 anys. 
Per a aquesta es va sol·licitar la contractació d'una persona amb coneixements de feines de la 
construcció i per peó de manteniment i que fos resident a Bordils.

 b) ORDRE EMO/210/2013, de 2 de setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores 
per a la concessió de subvencions per a la realització del Programa mixt Treball i Formació 
adreçat a persones aturades, prioritàriament de 30 anys o més, que hagin exhaurit la 
prestació per desocupació i/o el subsidi. Per a aquesta, es va demanar que fos una persona 
amb coneixements de jardineria i que residís al municipi. 

D’acord amb les llistes i perfils de les persones derivades del SOC que complien amb les bases 
de la convocatòria, es va seleccionar d’entre les persones candidates per a cada convocatòria: 
Mustapha Azough i Ioan Tulai, que treballaran per l’Ajuntament de Bordils durant 6 mesos, fins a 
finals de juny. 

El cost per a l’Ajuntament de Bordils dels dos projectes és d’uns 600 € mensuals i la resta de les 
cobertures salarials i seguretat social van a càrrec de la subvenció adjudicada.



CoNEIx UNA ENTITAT dEL PoBLE

El jovent de Bordils 
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“Una gran família”. S’acaben quatre dies de feina 
intensa i dies molt llargs, i entre els més de 80 joves 
que formen aquest grup, un noi diu que trobarà a 
faltar aquesta família i que han de continuar junts 
durant la resta de l’any. Era el final de la Festa 
Major, dilluns 19 d’agost, i el Jovent de Bordils, un 
any més, havíem treballat de valent perquè tot el 
poble pogués gaudir de la celebració.

L’agost del 2013 va deixar un nou Pagès de 
Ferro i una nova campiona dels Jocs de Dones, 
una activitat recuperada després d’anys sense 
aparèixer al programa. Abans, per inaugurar els 
actes, l’equip de la carretera va batre el del poble 
en un partit de futbol, i el grup Banana Beach i el 
concurs de Dj’s van amenitzar la nit. El dissabte 
al matí va tornar la pista de fang per acollir una 
nova edició del Torneig de Futbol Fang, una de 
les activitats més esperades de la Festa. Jocs de 
cucanya, sardanes i sopar popular són algun dels 
altres actes que també van emplenar l’agenda 
del cap de setmana. Ja en les darreres hores 
del dilluns 19 d’agost, una desena de grups de 
valents, petits i grans, van atrevir-se un any més a 
perdre la vergonya per acomiadar una nova edició 
de la Festa Major, i entre els aplaudiments del 
públic, el Jovent de Bordils pujàvem a l’escenari 
per dir l’últim adéu. Era la recompensa a quatre 
dies de feina intensa, el poble era feliç.



CoNEIx UNA ENTITAT dEL PoBLE
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Acabat l’estiu, tornen les classes d’Institut i 
d’Universitat, les feines, l’handbol, el futbol i el 
voleibol. La “gran família” segueix unida i segueix 
treballant en les estones que pot. La pluja va 
impedir que es pogués repetir la pujada a Sant 
Miquel programada el mes de novembre en el 
marc de la Castanyada, però més d’un centenar 
de persones ens va acompanyar a l’arrossada 
organitzada el mateix diumenge. El desembre 
vam celebrar la nostra trobada anual, la nostra 
“Privée”, com ens agrada denominar-la. És 
una ocasió per fer pinya i també per donar la 
benvinguda als nous membres del Jovent.

Tornen les vacances, el Nadal ja pica a la porta 
i la “gran família” s’hi torna a posar de valent. La 
Missa del Gat arriba a la seva 10a edició per donar 
la benvinguda al Nadal, i l’endemà toca treure’s la 
son de les orelles per organitzar la Quina i repartir 
desenes de premis, una activitat que també es 
repeteix el dia 1 de gener i que aplega més d’un 
centenar de persones al Casal. Per tancar les 
festes, el Jovent també va participar en la comitiva 
que va donar la benvinguda als Reis Melcior, 
Gaspar i Baltasar, que un any més van arribar la 
nit del 5 de gener per saludar tots els nens i nenes 
que van seguir les seves carrosses.

Per a aquest 2014, sabem que toca fer més i millor. És el nostre repte per seguir mantenint viva 
l’activitat del poble, conjuntament amb tota la resta d’entitats. El Carnaval, ja el tenim gairebé aquí. 
Després, al març, celebrarem el nostre aniversari, i també estem treballant per organitzar una nova 
edició de la Primavera Party, que aquest any se celebraran conjuntament. Tot això serveix per 
escalfar motors per arribar preparats de nou a la Festa Major, els nostres quatre dies, el cap de 
setmana en el qual fem pinya amb tot el poble.



300 ANYs dE rEPrEssIó,  PENsEM qUE jA N’hI hA ProU

Una mica d'història 1714: els fets     
L'11 de setembre del 1714 va marcar la fi de la lluita al Principat i l’arrencada d'una 
època, en molts aspectes encara vigent, en la qual vàrem perdre les nostres llibertats 
seculars. Europa sortia aleshores d'un dels conflictes bèl·lics més importants de la 
seva història, la Guerra de Successió espanyola, en què Catalunya havia jugat un paper 
protagonista.

El context internacional
“La Guerra de Successió espanyola es considera el primer conflicte armat global.” 

La Guerra de Successió espanyola es considera el primer conflicte armat global i en què, a més de 
qui havia d’ocupar el tron hispànic, es va lluitar per instaurar l’equilibri de poder a Europa. El 1700, 
la mort sense descendència de Carles II d’Espanya va dividir el continent entre els partidaris dels 
dos aspirants a la Corona, el duc Felip de Borbó i l’arxiduc Carles d’Habsburg, membres de les 
dinasties més poderoses de l’època. Contra l’amenaça que significaria una possible unió de França 
i Espanya en la persona de Felip, Anglaterra, Holanda i el Sacre Imperi Romanogermànic van crear 
una coalició, la Gran Aliança de l’Haia, que va declarar la guerra als Borbó el 1702.

Catalunya i la guerra
“El triomf  borbònic a la batalla d’Almansa el 1707 va marcar l’inici de la invasió de Catalunya.” 

Catalunya temia que una monarquia encapçalada per Felip V, de tarannà absolutista, topés amb 
l’’organització política catalana, de tall parlamentari i pactista. A més, els mercaders del país aspiraven 
a desenvolupar un capitalisme comercial inspirat en el model holandès, que se sustentava en una 
base republicana. Aquests sectors volien usar les Constitucions i les institucions catalanes, com les 
Corts, la Generalitat i el Consell de Cent, per impulsar el seu projecte.
Tot i això, Catalunya es va mantenir lleial a Felip V fins al 1705, quan l’actuació hostil dels 
representants reials va causar el malestar del poble i les autoritats del Principat. Una representació 
de prohoms catalans va signar a Gènova un pacte amb Anglaterra pel qual, a canvi del respecte cap 
a les nostres lleis, es comprometien a facilitar el desembarcament de tropes de la Gran Aliança a la 
costa catalana. Efectuada aquesta operació, els caps borbònics van ser expulsats i l’arxiduc Carles, 
ja amb el nom de Carles III, va establir la seva cort a Barcelona. L’empenta aliada, però, va ser breu. 
Mentre a Europa les seves armes assolien victòries, a la península Ibèrica no van aconseguir cap 
èxit rotund. Per contra, el triomf borbònic a la batalla d’Almansa, el 25 d’abril del 1707, va permetre 
la conquesta de València i d’Aragó, la supressió dels seus furs i l’inici de la invasió de Catalunya.
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CATALUNYA  1714-2014

El Tractat d’Utrecht
“El Tractat d’Utrecht del 1713 va cloure la guerra tot ignorant les llibertats de Catalunya.” 

El 1711 va morir sense descendència l’emperador austríac, germà de Carles III. Aquest va marxar 
cap a Viena per assumir la corona imperial, i el joc d’aliances se’n va ressentir. No era convenient 
una unió dels trons espanyol i imperial en una sola persona. Això i l’esgotament econòmic dels 
contendents van dur a converses de pau en què, a canvi de conservar el tron, Felip V va cedir 
territoris i privilegis comercials, sobretot a favor dels britànics, però sense oblidar el greuge que, 
segons ell, havien comès els catalans en revoltar-se contra seu. Amb aquestes condicions, es va 
signar el Tractat d’Utrecht l’abril del 1713, que cloïa la guerra i ignorava les llibertats de Catalunya 
malgrat l’afany dels ambaixadors catalans per fer-se sentir en les negociacions. Les garanties del 
Pacte de Gènova s’havien esvaït.

Barcelona, 14 mesos assetjada
"La guerra al Principat va acabar amb la rendició de Barcelona i de Cardona el setembre de 
1714." 

Sense suport internacional, el juny del 1713 la Junta de Braços, l'organisme superior convocat per 
la Generalitat i equivalent a unes Corts, va proclamar la resistència armada. La darrera fase del 
conflicte es va centrar en el setge de Barcelona, entre el juliol del 1713 i el setembre del 1714, que 
va captar l'atenció de tot el continent. La caiguda de la ciutat l’11 de setembre, i la de Cardona el dia 
18 van liquidar la guerra al Principat.

Les conseqüències
"Els Decrets de Nova Planta van suposar per a Catalunya la pèrdua del control legislatiu, 
econòmic, fiscal, judicial, duaner i monetari." 

La derrota del 1714 va tenir conseqüències que van afectar tothom. Els Decrets de Nova Planta, 
el conjunt de regles promulgades per Felip V després de la guerra per implantar l'absolutisme 
en els seus dominis, van significar l'abolició de les constitucions catalanes i de les institucions 
pròpies amb la intenció de reduir els territoris de la monarquia hispànica a les lleis de Castella. Els 
catalans van perdre drets seculars com les garanties processals, mitjançant les quals ningú no 
podia ser empresonat sense l'exprés manament del jutge i s'assegurava que tothom tingués accés 
a la justícia. També va ser suprimit el dret que permetia que el dany que provoqués un empleat 
públic a un ciutadà fos immediatament reparat i la legislació a propòsit de la inviolabilitat del domicili 
i de la correspondència. En conclusió, els Decrets de Nova Planta van suposar per a Catalunya 
la pèrdua del control econòmic, fiscal, judicial, duaner i monetari propi i d'una capacitat legislativa 
tradicionalment avançada a la seva època. Les seqüeles encara es perceben en àmbits com el 
cultural, ja que va ser aleshores quan la llengua castellana va passar a ser oficial i obligatòria a 
l'Administració i a la judicatura, i el fiscal, atès que el país no ha tornat a tenir en aquest aspecte la 
sobirania anterior als esmentats decrets.

Xevi Jou
Banc de la Memòria Digital de Bordils
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La revista Sàpiens va editar, la tardor de 2013, el llibre “Catalonia Calling-El món ho ha de saber” 
que explica des dels orígens de la nació catalana fins als nostres dies, posant un accent especial 
en la Guerra de Successió i els darrers tres-cents anys.
El llibre, a banda del català, també va ser editat en algunes de les principals llengües del món 
(anglès, castellà, francès i alemany).

L’Ajuntament de Bordils s’ha adherit a la campanya de 
micromecenatge per fer possible que aquesta revista 
arribi de forma personalitzada a persones influents del 
món (presidents de govern; presidents dels parlaments, 
ministres d’afers exteriors, ambaixades i consolats a l’Estat 
Espanyol, diputats del Parlament Europeu, alcaldes de 
les ciutats més importants, directius de les 500 empreses 
més grans del planeta, directors dels principals mitjans de 
comunicació mundial, rectors d’universitats internacionals, 
actors, artistes o esportistes més populars, entre altres).

AdhEsIó A LA CAMPANYA “EL MóN ho hA dE sABEr”

oFICINA CoMArCAL d’hABITATGE

L’Oficina d’Habitatge Comarcal està ubicada a Girona (a la seu del Consell Comarcal del 
Gironès). S’ha creat recentment i els serveis que ofereix són: 

• Borsa de lloguer social.
• Ofideute.
• Ajuts al pagament del lloguer.
• Ajuts, d’especial urgència, per al pagament de lloguer o hipoteca.

Oficina d’Habitatge
Riera de Mus, 1 A (Consell Comarcal del Gironès)

Tel. 972 21 32 62 - Fax.972 21 35 73
habitatge@girones.cat

Un servei on adreçar-te si:
• Tens un pis per llogar i no saps com fer-ho
• Estàs buscant un pis de lloguer econòmic
• Tens problemes per pagar la quota de l’hipoteca o del lloguer
• Necessites negociar amb el teu banc la teva hipoteca
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 CAMPANYA rECoLLIdA d’ALIMENTs

OLI                               189 l
LLET                            217 l
PASTES DIVERSES   279 p
LLEGUMS CRUES     184 p
LLEGUMS CUITS         91 p
ARRÒS                     191 kg
CONSERVES PEIX    128 p
TOMÀQUET                35 p
GALETES                        28 p

Abans d’arribar el Nadal es va organitzar una 
recollida d’aliments a Bordils. Els punts de recollida 
van ser la parròquia, l’Escola, la llar de jubilats i el 
pavelló. 

La recollida es detalla a continuació:

FORMATGES                          3 u
BROU                                       4 l
PRODUCTES NETEJA           1 p
PAPER DE WÀTER                 1 p
CACAU EN POLS                   6 p
XOCOLATA EN POLS
PRÉSSEC, PINYA I
 MELMELADA                         4 p
MAGDALENES I  NEULES     3 p 

SUCRE               40 kg
FARINA               13 kg
SAL                       4 kg
TORRONS          14 p
XOCOLATA           2 p
OLIVES                 3 p
SUCS                     1 l
CAFÈ SOLUBLE   2 p
PATÉ                      1 p

També es van recollir 312,75 euros amb l’entrada voluntària a l’espectacle musical Yes, Nadal, 
interpretat per l’agrupació Yes The Music que es va fer el diumenge 8 de desembre. Es lliuraran en 
aliments als serveis socials per distribuir-los a través del Banc d’Aliments, tal com estava previst. 

Els serveis socials han repartit part dels 
aliments a les famílies que ho necessiten, 
i la resta s’ha lliurat al Banc d’Aliments. 

dEsPEsEs FEsTA MAjor 2014
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El 18 de juny de 2007, es va signar el conveni entre l’Ajuntament de Bordils, l’Ajuntament de Celrà i 
l’Ajuntament de Flaçà, pel qual es creava la Comunitat de Municipis de la Llera de Ter, per a la gestió 
comuna de serveis en l’àmbit d’educació, de serveis socials, culturals, esportius i mediambientals, 
amb l’acord previ dels plens dels tres ajuntaments per aprovar la constitució de la Comunitat de 
Municipis i el seu conveni regulador.
Fins a desembre de 2013, la Comunitat de Municipis La Llera del Ter ha actuat en aquells àmbits 
que es van determinar com a objecte de la seva gestió, incidint molt especialment en l’educatiu 
mitjançant el Pla educatiu d’entorn en el qual col·laborava també el Departament d’Ensenyament 
de la Generalitat de Catalunya. Aquest Pla educatiu d’entorn va aconseguir incidir en l’èxit educatiu 
de tot l’alumnat de la zona escolar de la comunitat de municipis i contribuir a la cohesió social, 
mitjançant l’equitat, l’educació intercultural, el foment de la convivència i l’ús de la llengua catalana. 
El fet que el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya disminuís la seva aportació 
al finançament del Pla educatiu d’entorn, i que el darrer curs escolar 2012-2013 no hi aportés res,  
va fer que no es preveiés quan es podria recuperar la seva aportació econòmica,  la qual cosa 
dificulta notablement el funcionament a curt termini de la Comunitat i la impossibilitat de continuar 
fent viable el Pla educatiu d’entorn amb el seu abast originari i consegüent cost econòmic. 
Davant d’aquesta situació, la Comunitat de Municipis, mancada del necessari finançament per 
desenvolupar el seu principal projecte, com és el Pla educatiu d’entorn va deixar de ser suficientment 
operativa i es va ha haver de fer un replantejament d’aquelles actuacions que els ajuntaments 
veïns, Celrà, Bordils i Flaçà, podien fer i amb quins mitjans humans i econòmics comptaven. 
Per aquests motius, el Consell de la Comunitat de Municipis de la Llera del Ter, en sessió de data 
22 d'octubre de 2013, va aprovar-ne la dissolució, amb efectes a partir del dia 1 de gener de 2014, 
amb el vistiplau dels plens dels tres ajuntaments que en formen part.  
Tot i deixar de rebre l’ajut econòmic de la Generalitat, l’Ajuntament de Bordils mantindrà l’anomenat 
Pla educatiu d’entorn local, amb una aportació econòmica prevista en l’actual pressupost 2014, 
perquè es puguin continuar les activitats que finançaven la Comunitat de Municipis de la Llera del 
Ter i d’aquesta manera facilitar que els nenes i nenes del poble practiquin els esports de vòlei i 
handbol i vagin al casal d’estiu.

dIssoLUCIó dE LA CoMUNITAT dE MUNICIPIs LA LLErA dEL TEr

sITUACIó dEL PLA EdUCATIU d’ENTorN

EsCoLA dE PArEs I MArEs
Activitat gratuïta adreçades a tots els 
pares i mares amb fills/es de 0 a 18 anys

L’Escola de Pares i mares organitza sessions 
quinzenals que busquen crear un espai de 
trobada on poder parlar, escoltar, compartir, 
aprendre i resoldre dubtes. 

Les sessions  s’ofereixen: Els dimarts, a la sala 
d’actes de l’Ajuntament, de 20.30 a 22 h

Les properes sessions seran: 
 4 i 18 de febrer   i    4 i 18 de març
 1 i 22 d’abril        i    6 i 20 de maig
        l’última es farà el 3 de juny

Atenció individual: On se us facilitarà orientació 
i pautes educatives, atenció i resolució de 
dubtes. Les sessions són individualitzades i 
cal concertar cita prèvia.  

Amèlia Aguilera Garcia
Tècnica del Servei Local d’Orientació Familiar
Diputació de Girona 

www.solfdiputaciogirona.cat



Gossos CÍVICs = ProPIETArIs rEsPoNsABLEs

Tenir un animal de companyia, sobretot un gos, ha de fer reflexionar el seu propietari sobre un 
seguit d’aspectes, que no es poden obviar, per tal d’adaptar-se a la convivència en un entorn urbà.
 

• Un gos no és una joguina, té les seves necessitats i cal respectar els seus hàbits i costums, 
netejar amb cura el seus habitacle i seguir els controls sanitaris pertinents.

• Hem de procurar-li l'espai que necessita, proporcional a la seva mida.
• Cal evitar que pugui escapar-se de casa, vigilar que no molesti els vianants que hi passen 

pel davant i evitar que bordi o udoli, sobretot de nit.
• Cal posar-li un xip d'identificació i censar-lo al municipi on resideix el seu propietari.
• Sempre que passegem amb ell l'hem de dur lligat i en funció de la seva tipologia ha de 

dur morrió.
• Hem de vigilar que no entri a zones destinades a jocs o activitats infantils.
• Cal evitar que begui directament de les fonts públiques.
• Cal recollir els seus excrements. La presència de fems de gos al carrer causa nombrosos 

problemes higiènics i de mala imatge dels carrers que poden evitar-se si es recullen.

Educar el gos i ensenyar-lo a conviure amb nosaltres és una tasca engrescadora que s’ha de 
començar com més aviat millor. L'educació que li proporcionem condicionarà la seva relació amb les 
persones i, si és positiva, incrementarà les nombroses satisfaccions que dóna la seva companyia.

Així doncs, mantenir una conducta apropiada, sobretot per part del propietari, permetrà una 
convivència respectuosa amb els drets de tothom.

Recordeu:

• Cal inscriure’l en el Registre d’Animals de Companyia de l’Ajuntament i col·locar-li la placa 
i el microxip. En cas de pèrdua, serà fàcil recuperar-lo.

• Els propietaris dels gossos no poden deixar les caques a qualsevol lloc: S’han de recollir 
en una bossa i dipositar-les en els contenidors o papereres (en determinades zones del 
poble hi ha papereres amb bosses destinades a aquest ús)

• Els propietaris són responsables dels danys, perjudicis i molèsties que puguin ocasionar 
a altres persones o animals.

• No es pot abandonar un gos ni maltractar-lo o tenir-lo en instal·lacions inadequades, és 
un ésser viu que pateix.
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L’Ajuntament de Bordils ha dut a terme, amb la col·laboració econòmica de la Diputació de Girona, 
obres de millora al Pavelló Municipal Blanc i Verd, per tal d’adequar les instal·lacions per a gent amb 
mobilitat reduïda. 

Els treballs han consistit en adequar els lavabos públics, reconvertint l’espai dels dos lavabos 
femenins per passar a tenir-ne dos de femenins i un per a la minusvàlids. Ja a principis d’aquesta 
temporada també s’havia actuat per col·locar una rampa per facilitar l’accés de gent amb cadira de 
rodes a l’entrada de l’edifici. 

Aquesta obra estava dotada amb una subvenció exclosa de concurrència pública de caràcter 
extraordinari de la Diputació de Girona amb un import de 16.000 €. 

També s’ha aprofitat per realitzar millores en les portes dels vestuaris i continuar les millores que a 
principis de temporada es van fer a les dutxes dels vestidors col.locant unes plaques de protecció. 

A partir d’ara, tan sols queda tan sols queda pendent millorar la megafonia del pavelló municipal. De 
moment, l’Ajuntament està buscant una empresa que pugui dur a terme la millora.

 MILLorEs EN EL PAVELLó BLANC I VErd

IMPORT DE LES DESPESES DE LES 
MILLORES EN EL PAVELLÓ BLANC I VERD

(lavabos dones i nou lavabo adaptat)- gener 2014
(portes dels vestuaris i d’accés a la pista)-gener 2014
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 BordILs-MoITA

En el marc del programa europeu Comenius Regio ‘Bordils-Moita’, els dies 20 i 21 de gener cinc 
mestres de l’Agrupamento de Escolas José Afonso, representants de l’associació Os Filhos de 
Lumière i un representant de la Câmara Municipal de Moita, han participat a una trobada de treball 
a Bordils.
Durant l’estada han participat del dia a dia de l’escola i han intercanviat experiències amb els 
mestres de l’Escola de Bordils.

El curs 2013-2014 és el darrer del projecte Comenius entre els dos municipis i durant la trobada 
també s’han definit les activitats finals que es portaran a terme a Moita i a Bordils. Entre aquestes, 
hi ha l'exposició fotogràfica i audiovisual, a Moita el 30 de maig i a Bordils el 14 de juny.

                                   Podeu seguir el projecte en el bloc: http://bordilsmoita.org/

Els alumnes de l'escola continuen proposant i 
portant a terme canvis  al pati gran. 

Durant el primer trimestre s’ha ampliat l'hort i 
s’han pintat les fustes que l'envolten. 

També amb ajuda de l'Associació de Pares i 
Mares i voluntaris s’ha pogut estrenar un petit 
rocòdrom a la paret del pavelló.

 CANVIs AL PATI dE L’EsCoLA
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EL CAsAL dEL PoBLE

L’edifici del Casal del Poble és un espai polivalent 
que de fa temps s’utilitza per fer-hi reunions, 
xerrades, representacions musicals i teatrals, 
exposicions,... i també funciona com a espai per 
a activitats permanents com: Punt de Lectura, 
classes de música com de l’aula de l’escola 
de música del Gironès, sessions del taller de 
memòria per a la gent gran, activitats físiques 
(ioga, manteniment d’adults, biorespiració, etc.) 
a càrrec de diferents professionals

Agraïm la implicació de la gent que fa que aquest 
sigui avui un edifici viu i dinàmic dia a dia.

EL CAsAL CAdA dIA AMB MÉs ProPosTEs

Des de l’Ajuntament volem que el Casal tingui tot allò imprescindible, sense deixar de ser 
un espai polivalent, que faci possible que a Bordils hi hagi una oferta d’activitats socials i 
culturals. 

Fa poc més de dos anys es va adequar l’espai de dalt com a Punt de lectura i, any a any, es va 
nodrint de llibres per a grans i petits. Podeu gaudir d’aquest espai els dimecres i divendres, de 15 
a 19 h. 
També es va considerar que calia una cortina negra a la part de darrere de l’escenari que fes molt 
més agradable el fons de l’escenari i donés més qualitat a les representacions teatrals i musicals 
que s’hi ofereixen. 
Les darreres millores realitzades han estat, per una banda, la instal·lació d’un sistema de guies 
als laterals de les parets de la sala de baix que permetrà que els muntatges de les exposicions 
de quadres siguin més àgils. I per l’altra banda, s’ha comprat un aparell que permet adequar la 
intensitat dels focus i ofereix un joc de llums més ampli i que no molesti tant les persones que 
actuen dalt l’escenari.

Exposició: Bordils i el camp 
d’aviació de Celrà

Properament es podrà veure l’exposició 
formada per quatre panells informatius 
sobre el camp d’aviació de Celrà. 

Els continguts d’aquesta exposicó han estat 
elaborats pel Taller de memòria de Celrà. 



Actuacions musicals

Dilluns 7 d’abril, a la tarda, se celebrarà el tradicional Concert de Primavera a càrrec de l’alumnat 
de l’Escola de Música del Gironès.

ProPErEs ACTIVITATs ArTÍsTIqUEs I CULTUrALs
Actuacions teatrals ( Escenaris 2014, a Bordils)

• Divendres 7 de febrer, a les 21 h. Els fruits de la passió a càrrec de la Cia, La Minúscula. La recaptació 
de les aportacions voluntàries del taquillatge es destinaran al Punt de Lectura.

• Divendres 7 de març, a les 21 h, El pensador de barra lliure, a càrrec d'Eduard Biosca i Toni Clapés. 
La recaptació de les aportacions voluntàries del taquillatge es destinaran al Club Handbol Bordils.

• Diumenge 9 de març, a les 12 h. Aquarel.la, a càrrec de la Cia. Fes-t'ho com Vulguis. La recaptació 
de les aportacions voluntàries del taquillatge es destinaran al Banc d’Aliments de Bordils.

També, i amb el suport de la Zona Jove de la 
Llera del Ter, unes quantes noies del poble 
s’han agrupat per fer una representació 
teatral que podrà veure’s el diumenge 16 
de febrer, a les 17 h, al Casal del poble. 
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Acte de l’onze de setembre, promogut per La Pioixa. Lectura del manifest i esmorzar popular. 

Dibuix de la samarreta dissenyada per 
l’artista Leo Alejo per anar a la cadena hu-
mana per la independència

 rECULL d’ACTIVITATs FETEs

Ruta pels arbres monumentals de Bordils. Diumenge 13 d’octubre. 
Activitat organitzada pel Centre de Visitants del Gironès.

L’últim divendres de setembre, al vespre, la penya Blaugrana va orga-
nitzar una vetllada d’havaneres al Casal. 

Algunes de les persones que van participar a 
la  Via Catalana es van concentrar al poble de 
Medinyà. 



 rECULL d’ACTIVITATs FETEs
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Un any més, durant les nits de fires de Girona es va mancomunar el 
servei del bus de nit promogut pel Consell Comarcal del Gironès.

El diumenge 27 d’octubre, l’agrupació teatral Somtaiatru de Vilablareix 
va representar l’obra Sense presses si us plau!

El primer diumenge d’octubre, el grup Atlètic i el Club Handbol Bordils 
van organitzar la pujada als Àngels. 

El 9 de novembre, sortida a Port Aventura, la Zona Jove amb els joves 
dels pobles de Cassà de la Selva i Vilablareix.

També recordem les diverses activitats que les entitats de 
Bordils van organitzar en la 1a edició de les Nits fresques 
d’estiu a Bordils. 

  4 de juliol - Cinema a la fresca- intocable, Club Handbol Bordils.
11 de juliol- Nit d’astronomia, Grup Atlètic de Bordils.
18 de juliol- Caminada nocturna, Ampa de l’Escola de Bordils.
25 de juliol- Presentació literària, el Punt de Lectura de Bordils.
31de juliol- II nit astronomia, Grup Atlètic de Bordils.

  8 d’agost- Cinema a la fresca- skyfall, el Jovent de Bordils.
17 d’agost- Nit de monòleg, La Pioixa.
22 d’agost- Tast de cervesa- La Pioxia.
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 rECULL d’ACTIVITATs FETEs

El diumenge 8 de desembre, vam poder gaudir el musical Yes Nadal, 
interpretat per l’agrupació Yes The Music. 

La Lia Bertran, a més d’explicar el conte de la Marta i la xocolata, ens va 
deixar la seva exposició de dibuixos. Punt de Lectura. 

El diumenge 15 de desembre, es va celebrar el tradicional concert de 
Nadal amb la Coral Parroquial i la Coral de l’Escola de Bordils.  

El 2 de gener s’ha celebrat el II torneig d’escacs organitzat per la zona 
Jove de la Llera del Ter. 

El darrer diumenge de desembre es va celebrar la II edició de la cursa 
de St. Silvestre.

Verd, blau i rosa són els colors que donen ritme i color a la cavalcada 
de Bordils. 



Vam rebre la visita del Sr. Toni Reig, director general de Joventut de la 
Generalitat de Catalunya, el dijous 18 de setembre.  Un honor per a la 
Zona jove.

En més d’una ocasió, el pavelló blanc i verd ha rebut personalitats des-
tacades de Catalunya. En aquesta ocasió, Victor Tomàs, el 8 . 

La fita esportiva aconseguida pel Club Handbol Bordils fa que aquests darrers mesos siguin molt emocionants. Jugar a 
la divisió d’honor plata és un orgull per al poble. Una temporada plena d’emocions i amb grans satisfaccions. El programa 
de ràdio El Club de la mitjanit, del dia 7 de novembre, va ser serà un d’ells. 

 rECULL d’ACTIVITATs FETEs

La visita del tres mags d’Orient, que van arribar amb les tres carrosses 
reials i tot el seu sèquit. 

Aquests? ... són els personatges del foc que acompanyaven la cavalca-
da d’enguany. 
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CANVIs EN ELs horArIs dEL  CoNsULTorI 
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CANVIs EN ELs horArIs dEL CoNsULTorI 
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