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

SESSIÓ ORDINÀRIA d'1 de desembre de 2016

1) S’aprova per unanimitat l’acta de la sessió anterior, de 10 de novembre, després d’incorporar-hi unes ob-
servacions fetes per l’alcalde i el regidor Albert Serrats Sau.

2) En el punt de despatx oficial es dóna compte de les resolucions d’alcaldia, correspondència oficial, instàn-
cies i disposicions d’interès municipal publicades en els butlletins oficials i, en particular, s’informa de l’escrit 
del Departament de Justícia que notifica la Resolució 07-11-2016 per la qual s’aprova l’agregació del Jutjat 
de Pau de Sant Martí Vell a la Secretaria de l’agrupació de jutjats de pau amb seu a Sarrià de Ter.

3) S’aprova per unanimitat la memòria tècnica justificativa per a la construcció d’una rotonda a la carretera 
C-66, PK 26,  a l’encreuament amb la carretera d’accés a Juià, i la proposta de l’alcalde de, conjuntament 
amb l’alcalde de Juià, presentar-ho al Departament de Territori i Sostenibilitat juntament amb la sol·licitud  es 
construeixi com més aviat millor atesa la perillositat creixent degut al volum de trànsit de camions de gran 
tonatge que circulen d’entrada i sortida de les indústries càrniques del terme de Juià i de la Cooperativa 
Girona Fruits.

4) Després d’escoltar l’explicació de la regidora Montse Pou, s’aprova per unanimitat el Conveni entre el 
Consell Comarcal del Gironès i l’Ajuntament de Bordils per a l’impuls de la xarxa de la Garantia Juvenil a la 
comarca del Gironès, programa subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya.

5) S’aprova per unanimitat el Conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i 
l’Ajuntament de Bordils per a l’organització del projecte de foment de la lectura “Al Gironès llegim”, projecte 
que segons informa Montse Pou no té cap cost per a l’Ajuntament. El regidor de la CUP Joan Antoni Simón 
diu que és una bona manera de publicitar el “Punt de Lectura” de Bordils.

6) S’aprova per unanimitat el Conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i 
l’Ajuntament de Bordils per a acollir-se al projecte de professionals compartits anys 2017 – 2019, inclòs en 
el Pla comarcal de Joventut del Gironès, Zona Jove de la Llera del Ter. La regidora Montse Pou explica que 
aquest és l’onzè any de vigència i que té un baix cost per a l’Ajuntament, atès que rep una quantiosa sub-
venció de  la Generalitat de Catalunya.

7) No hi ha acords d’urgència.

8) En el punt d’informacions, la regidora Assun Balló explica les obres a la coberta del Pavelló Torrentó, 
consistents en la reparació d’unes juntes d’estanqueïtat que quan es dilataven deixaven entrar l’aigua de la 
pluja. També informa del canvi de sistema d’alarma en aquest mateix pavelló.
La regidora Montse Pou informa que per al dia 6 d’abril de 2017 el Consell Esportiu del Gironès ens ha ofert 
acollir el Dia Mundial de l’Activitat Física, per la qual cosa promourà una reunió amb les entitats de Bordils 
per saber la seva opinió i les possibilitats d’implicació, i es procurarà implicar-hi l’Escola i l’Institut de Celrà. El 
regidor Jordi Gou pregunta què prepararà el Consell Esportiu del Gironès, al qual Montse Pou contesta que 
el Consell Esportiu és qui en té el lideratge i serà el que dinamitzarà tot el que es faci aquell dia.

ACTES RESUMIDES DELS PLENS MUNICIPALS
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Segueix Montse Pou per comentar que una vegada resolta la qüestió de la protecció de les dades personals 
dels usuaris, aquest passat 15 de novembre s’ha posat en funcionament el grup de WhatsApp com a eina 
de comunicació municipal. També informa de la consulta que el Jovent va difondre per totes les cases de 
Bordils referent a la programació d’actes el diumenge de la Festa Major, consulta que va tenir 23 respostes 
de les 660 cases convidades a donar la seva opinió.
El regidor Jordi Barrera informa de la convocatòria que el Consorci del Ter va adreçar als representants 
dels municipis del Baix Ter per a una reunió a l’Ajuntament de Verges amb la finalitat de donar a conèixer 
un projecte que pretén ordenar la presència dels serveis recreatius existents i potencials a la conca per tal 
d’estimular l’activitat social i econòmica a l’entorn del riu Ter.
El regidor Lluís Negre  esmenta que ha encarregat al senyor Pere Pla (AODL) la realització d’uns 600 exem-
plars de tríptics sobre rutes d’interès de Bordils (el Ban, séquia Vinyals, Arbres Monumentals, ruta del Ter 
i ruta al Santuari dels Àngels) i que, a més de tenir-ne a l’Ajuntament per a qui en vulgui, se’n repartiran a 
l’escola i a les cases de turisme rural. També informa que l’Àrea de Promoció Econòmica de Celrà ha acabat 
d’introduir dades a la pàgina web Ter Gavarres www.tergavarres.cat, a la qual hi haurà dades d’establiments 
de Bordils dedicats a l’allotjament, la restauració i l'elaboració de productes.
La regidora Isabel Medina explica que la xerrada pública sobre prevenció del càncer que es va fer fa pocs 
dies va ser molt pobra d’assistència, que no va arribar a 6 persones incloses les organitzadores, malgrat 
haver-la anunciat en tots els canals de difusió i taulers d’anuncis municipals.

9) En el punt de precs i preguntes no hi ha cap intervenció.

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA de 22 de desembre de 2017  

1) Per unanimitat s’acorda aprovar l’addenda marc al Conveni entre l’Escola de Música del Gironès i 
l’Ajuntament de Bordils per a la implantació d’una aula de música, que serà vigent per als cursos 2016-2017, 
2017-2018, i 2018-2019.

2) Es posa a debat la proposta de Pressupost general de l’Ajuntament de Bordils per a l’exercici 2017.
El regidor de la CUP Jordi Gou pregunta per la destinació de la partida consignada per al Pla educatiu local, 
i la regidora Montse Pou li respon que, bàsicament, és per a ajuts (beques) a joves que juguen a handbol, 
que participin als casals d’estiu o bé sortides o activitats de l’Institut. El mateix regidor pregunta per la partida 
destinada a promoció del turisme i el regidor Lluís Negre explica que es destinarà a nous plafons informatius, 
a la incorporació de codis actualitzats i a l’edició de tríptics de rutes.
El regidor Albert Serrats Sau, en nom de la CUP, explica que són conscients que no hi ha massa marge per 
fer més actuacions de les que preveu la proposta de Pressupost, però que, tenint en compte que ara el seu 
vot no és tant decisiu com ho havia estat altres vegades, la CUP s’abstindrà, ja que, malgrat les limitacions 
d’ingressos, ells farien un pressupost participatiu, no destinarien partides per a cobrir despeses d’un model 
de gestió de residus que no és el seu ni tampoc veuen clar que s’hagi de subvencionar la llar d’infants de 
Bordils, que és privada.
La proposta de Pressupost 2017, amb un import total d'1.084.521,00 €, és aprovada per 6 vots favorables 
de l’equip de govern i les 3 abstencions dels  regidors de la CUP. 
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SESSIÓ ORDINÀRIA de 12 de gener de 2017

1) S’aproven per unanimitat les actes de les sessions anteriors, l'ordinària d'1 de desembre i l'extraordinària 
de 22 de desembre de 2016.

2) En el punt de despatx oficial es dóna compte de les resolucions d’alcaldia, correspondència oficial, instàn-
cies i disposicions d’interès municipal publicades en els butlletins oficials i, en particular, s’esmenta l’escrit 
RE 1396, de 12 de desembre de 2016, del Jutjat Contenciós Administratiu, que notifica la interposició del 
contenciós 353/2016 contra l’acord de la Junta de Govern d’1 de setembre de 2016, per part d’Outdor Media 
Marketing, que desestimava el recurs de reposició formulat contra l’acord de 21/07/2016 pel qual es donava 
per no complimentat el tràmit de comunicació prèvia a la instal·lació de tanques de propaganda a la carretera 
de Palamós núm. 3 i núm. 3a.
També s’esmenta la notificació del Departament de Governació que comunica la concessió d’una subvenció 
del PUOSC de 21.393,83 € per a despeses de manteniment.

3) Per unanimitat s’aprova el Conveni marc de col·laboració entre el Consorci de Benestar Social Gironès-
Salt i l’Ajuntament de Bordils per executar el servei de mediació intercultural dins el programa d’acollida del 
Consorci al municipi de Bordils per a l’any 2017.

4) En el punt d’acord d’urgència s’acorda per unanimitat:
- Aprovar el padró de contribuents i la llista cobradora corresponent a l’any 2017 de l’impost sobre vehicles 
de tracció mecànica i els terminis de pagament, que es fixen entre l’1 de febrer i l’1 d’abril de 2017.
Es fixen els calendaris de cobrament de la resta de tributs per a coneixement dels contribuents, al marge 
de l’aprovació corresponent, dels seus padrons i de les llistes cobradores quan estiguin confeccionades:
- Taxa recollida d’escombraries: de l’1 d’abril a l’1 de juny de 2017.
- Impost IBI Urbana: de l’1 de juliol a l’1 de setembre de 2017.
- Taxes conservació clavegueram i conservació cementiri: de l’1 d’octubre a l’1 de desembre de 2017.
- Taxes guals entrades de vehicles a través de les voreres i ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i 
cadires: de l’1 d’octubre a l’1 de desembre de 2017.

5) La regidora Montse Pou informa del següent:
- L’Àrea de Joventut organitza l’esquiada a la neu per al dia 24 de febrer,a la qual hi van joves de la Zona 
Llera del Ter i de Vilablareix.
- Des de Cultura s’ha organitzat la representació de dues obres de teatre al Casal per als dies 15 i 22 de 
gener, “El conte de Nadal” i “Tut-tururut la princesa”. 
- S’informa de la compra d’un nou equip de so per a servei de les diverses activitats i que es reunirà a les 
entitats del poble per a explicació del seu funcionament.

El regidor Jordi Barrera informa de la reunió que la Junta Central d’Usuaris del Baix Ter va celebrar el passat 
15 de desembre al Mas Badia, en la qual es va explicar la Memòria d’activitats de l’any 2016, es va aprovar  
el pressupost per a l’any 2017 i el cànon a repercutir per al manteniment ordinari de la Junta, que mantin-
drà les mateixes quotes que l’any anterior. Així mateix, es va informar de la constitució de la Taula del Ter, 
promoguda pel Departament de Territori i Sostenibilitat, que busca assegurar un cabal adequat del riu Ter i 
reduir l’aportació a Barcelona.
Lluís Negre informa de la reunió trimestral de la Zona Ter-Gavarres que es va celebrar a Flaçà, en la qual es 
va tractar del projecte Conrea’t. També esmenta que la Cooperativa Idària, que ha fet cursets per a diverses 
persones, s’ofereix a fer algunes feines que se’ls pogués encarregar.
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6) En el torn de precs i preguntes el regidor de la CUP Albert Serrats Sau pregunta, en relació amb les 
fonts del costat del Pavelló Torrentó, si està determinada quina és la millor opció per a actuar-hi i amb quin 
cost econòmic. L’alcalde contesta que l'opció escollida, per a la qual ja es té un pressupost del jardiner, és 
transformar-les en jardineres de manera que no es malmeni la maquinària per si un dia es volen tornar a re-
activar. El regidor de la CUP demana que en la pròxima modificació de crèdit que es faci es tingui en compte 
consignar-hi la partida necessària.

SESSIÓ ORDINÀRIA de 2 de febrer de 2017  

1) Per unanimitat s’aprova l’acta de la sessió anterior de 12 de gener de 2017.

2) En el punt de despatx oficial es dóna compte de les resolucions d’alcaldia, correspondència oficial, instàn-
cies i disposicions d’interès municipal publicades en els butlletins oficials i, en particular, es donen a conèixer 
els continguts dels informes relatius al 4t. trimestre de l’exercici 2016, elaborats per la tresorera i l’interventor 
de l’Ajuntament, en compliment del que disposa l’article 4t. i 5è de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, per la que 
s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.

3) Per unanimitat s’aprova el padró de contribuents i la llista cobradora de la taxa per recollida, transport, 
tractament i eliminació d’escombraries i altres residus urbans corresponent a l’exercici 2017.

4) No hi ha acords d’urgència.

5) En el punt d’informacions, la regidora Montse Pou diu que els tècnics ja han signat els certificats de 
finalització de les obres d’ampliació d’espais complementaris en el Pavelló Blanc-i-verd i que les entitats 
esportives ja l’utilitzen. Afegeix que, en aquest moments, a part d’algunes actuacions de conservació que 
s’estan fent a l’interior d’aquest pavelló, també està en projecte adaptar una zona específica de la grada per 
a persones que vagin amb cadira de rodes, així com també informa que s’estan redactant els protocols d’ús 
dels dos pavellons per a tot el que fa a llums, portes, alarmes, neteja i notificacions d’incidències. Segueix la 
regidora informant de diversos temes de caire cultural com la sol·licitud d’adherir-nos al programa subven-
cionat  per la Diputació “La Selvatana aixeca el teló”, la finalització del taller de memòria per a gent gran, com 
també esmenta la bona acceptació que han tingut les sessions de cuina intercultural i la preparació del curs 
de robòtica destinat a alumnes de 3r a 5è de primària. 
Montse Pou continua per explicar la reunió d’entitats que ha convocat per tal de tractar el tema de les 
subvencions municipals, el calendari d’activitats i les instruccions d’ús del nou equip de so adquirit per 
l’Ajuntament. En aquest punt el regidor de la CUP Jordi Gou proposa que en la reunió d’entitats es plantegi 
la conveniència de col·locar correctament els cartells que es pengen als fanals així com de retirar-los un cop 
passada la celebració que s’hi anunciava. Acaba Montse Pou explicant la sol·licitud presentada al SOC, a 
través del Consell Comarcal del Gironès, per a disposar dels serveis d’un agent cívic mancomunat i compar-
tit amb altres municipis.
Jordi Barrera informa de la celebració del “Matí Natura”, que serà el proper 7 de maig i consistirà en una 
demostració i pràctica de “pesca científica” a càrrec de Quim Pou Rovira.
El regidor Luís Negre explica el protocol que s’ha redactat per a la cessió d’ús de taules i cadires a particulars 
empadronats a Bordils i n’explica les condicions que regiran.
L’alcalde anuncia que s’intentarà que en el Ple del mes de març es pugui aprovar inicialment el Reglament 
de participació ciutadana. També diu que s’està preparant una Ordenança reguladora de gestió de residus 
de la construcció, atès que és necessària per poder accedir a algunes subvencions de l’Agència de Residus 
per al subministrament d’àrids reciclats.
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6) En el torn de precs i preguntes el regidor de la CUP Jordi Gou pregunta si en la partida pressupostària 
destinada a la Solidaritat Internacional hi ha alguna reserva per a ajut a l’ACNUR, al qual Montse Pou respon 
que no existeix aquesta  previsió d’ajut ja que, a més de les tres entitats que des de fa molts anys en són 
beneficiàries, recentment s’hi han afegit ajuts per a Metges Sense Fronteres, Intermón Oxfam i una tercera 
entitat en la qual hi col·labora una persona de Bordils.
El mateix regidor esmenta que abans es feia neteja de carrers amb una màquina del Consell Comarcal o 
de l’Ajuntament de Celrà, i que ara això es troba a faltar. L’alcalde respon que el problema de fer-ho amb la 
màquina ha estat sempre la dificultat que la gent deixés el carrer lliure de cotxes aparcats. També creu Jordi 
Gou que caldria fer una actuació a la zona enjardinada del carrer Torrentó, on hi ha les pedres blanques,  
perquè la lona s’aixeca. Per acabar, el regidor de la CUP esmenta l’incivisme d’alguns conductors de vehi-
cles que no respecten la senyalització i proposa que es posin cartells recordatoris.

SESSIÓ ORDINÀRIA de 2 de març de 2017  

1) S’aprova per unanimitat l’acta de la sessió anterior, de 2 de febrer de 2017, després d’introduir-hi una 
petita esmena apuntada per Montse Pou.

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

a/ Notificació de la Diputació de Girona que coincideix un ajut de 5.855,00 € per a les despeses extraor-
dinàries causades per les inundacions del passat dia 14 d’octubre de 2016.

b/ Notificació de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat per comunicar que Bordils consta com a entitat proposa-
da com a beneficiària del cofinançament FEDER per a instal·lació d’una caldera de biomassa a l’Escola 
Pública de Bordils, que té un cost total de 119.030,98 €.

c/ Notificació de la Diputació de Girona per fer arribar la sentència del Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 1 de Girona, procediment abreujat 353/2016, en la qual estima parcialment el recurs interposat 
per Outdoor Media Marketing S.L. per indefensió del recurrent, que obliga a l’Ajuntament a retrocedir les 
actuacions perquè pugui obrir-se un termini d’audiència i pugui presentar al·legacions en relació amb 
l’informe emès per l’arquitecte municipal.

3) Per unanimitat s’acorda demanar a la Diputació de Girona una subvenció per al finançament de l’acció de 
promoció i foment de l’activitat física i l’esport, i per a actuacions urgents en equipaments municipals, d’acord 
amb les convocatòries d’ajuts publicades en el BOP de Girona núm. 8, de 12 de gener 2017, i el núm. 20, 
de 30 de gener 2017. 

4) Per unanimitat s’acorda demanar a la Diputació de Girona una subvenció de 3.000,00 € per a les tasques 
de sega de marges en camins rurals i forestals, d’acord amb la convocatòria de subvencions per a actua-
cions en camins rurals i matèria forestal publicada en el BOP de Girona núm. 230,  d’1 de desembre de 2016.

5) L’alcalde explica que s’ha rebut de part de la comissió executiva del Pacte Nacional pel Dret a Decidir, 
que s’havia constituït el 26 de juny de 2013, l’anunci de substitució d’aquest organisme pel Pacte Nacional 
pel Referèndum, segons l’acord que aquesta comissió va prendre el passat desembre de 2016. La comissió 
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proposa que l’Ajuntament de Bordils s’adhereixi a aquest Pacte Nacional pel Referèndum i en subscrigui el 
contingut del manifest. La proposta és aprovada per unanimitat després que la CUP fes avinent que el seu 
vot és un sí crític, atès que hi ha punts del manifest que no deixen prou clar que el Referèndum s’ha de fer, 
hi hagi o no acord amb l’Estat.

6) Per unanimitat s’aprova sol·licitar a la Diputació de Girona l’adhesió de l’Ajuntament de Bordils al projecte 
de Xarxa Local SITMUN-Girona, un projecte de caire europeu finançat amb fons FEDER que es posa al 
servei dels ajuntaments i altres entitats locals per tal de poder disposar d’un servei de cartografia produïda 
per diferents administracions, de forma homogeneïtzada i harmonitzada a escala provincial, a través d’un 
mòdul visualitzador que permetrà la consulta, l’anàlisi i la impressió d’informació relacionada amb el territori.

7) Per unanimitat s’acorda demanar a la Diputació de Girona una subvenció de 35.492,00 €, d’acord amb 
les Bases reguladores del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural per a l’any 2017, que tenen per objecte 
el finançament de despeses culturals, despeses en inversions reals i transferències de capital i despeses 
vinculades en serveis obligatoris. 

8) Per unanimitat s’acorda aprovar el Conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès 
i l’Ajuntament de Bordils per al desenvolupament del Programa Treball i Formació al Gironès 2016, d’acord 
amb l’Ordre TSF/296/2016, de 2 de novembre, del Departament de Treball, Afers Socials i Família de la 
Generalitat de Catalunya.

9) Per unanimitat s’aprova inicialment l’Ordenança municipal de residus de la construcció i demolició, ne-
cessària per a donar compliment a les previsions contingudes en el Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual 
s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya.

10) En el punt d’acords d’urgència el regidor Lluís Negre explica que ha sortit l’oportunitat de sol·licitar una 
subvenció de la Diputació de Girona en l’àmbit de la promoció econòmica i desenvolupament local, que 
consisteix, en una primera fase, a prestar un servei d’assistència tècnica amb un total de 25 hores i, en una 
segona fase, que podria estar subvencionada en un 60% del cost, hi hauria la possibilitat d’editar plafons 
informatius i triptics sobre rutes d’interès per fer dins el municipi. La proposta és aprovada per unanimitat.

11) El regidor Jordi Barrera informa sobre l’Assemblea General del CILMA, a la qual va assistiri com a repre-
sentant de l’Ajuntament de Bordils, en què es van donar comptes de les últimes actuacions dutes a terme, 
es va informar del desenvolupament del projecte ECTAdapt presentat conjuntament amb el Consell Depar-
tamental des Pyrinés-Orientals,  la Diputació de Girona i el CILMA. En la mateixa assemblea es va informar 
que la Diputació de Girona i les empreses Nissan i Renault tenen previst signar un conveni per a oferir a les 
entitats locals la cessió gratuïta de cotxes elèctrics en caràcter de proves per a les tasques associades a la 
gestió municipal.

12) En el torn de precs i preguntes el regidor de la CUP Jordi Gou recorda al Ple que el mes de novembre 
passat es va fer una reunió amb representants de l’equip de govern en la qual la CUP va lliurar un estudi so-
bre la gestió de residus. El regidor diu que els agradaria que es pogués fer una reunió amb l’equip de govern 
per a tractar la gestió de residus a Bordils, que ho consideren un tema important i interessant.



SESSIÓ ORDINÀRIA de 6 d’abril de 2017

1)  Després d’una petita precisió feta per l’alcalde, per unanimitat s’aprova l’acta de la sessió anterior de data 
2 de març 2017.

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

a/ Notificació de la Diputació de Girona que atorga una subvenció de 1.750,00 € a l’Ajuntament de Bordils 
amb destinació a concerts de música de cobla.
b/ Es dóna compte del Decret d’alcaldia 35/2017, de 27 de març, pel qual s’aprova la liquidació de l’exercici 
pressupostari 2017.

3) S’acorda per unanimitat sol·licitar a l’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Girona una subvenció de 
10.000,00 €, dins el programa Del Pla a l’Acció, per a actuacions de modificacions a l’enllumenat públic en 
quatre zones del municipi, per tal de millorar-ne l’eficiència i l’estalvi energètic.

4) S’aprova per unanimitat que l’Ajuntament de Bordils s’adhereixi i col·labori en la commemoració dels 40 
anys de la Fundació Congrés de Cultura Catalana, que va significar l’expressió de la voluntat popular per a 
articular una comunitat lingüística i cultural sobre la base d’un projecte democràtic, modernitzador i inclusiu. 

5) Per unanimitat s’acorda que l’Ajuntament de Bordils s’adhereixi al Conveni subscrit entre la Generalitat 
de Catalunya i la Diputació de Girona, que estableix el Pla extraordinari d’assistència financera local 2017, 
a través del qual la Diputació de Girona assumiria el pagament dels deutes i obligacions que la Generalitat 
té contrets amb alguns ajuntaments, que en el cas de Bordils és de 77.691,25 € pel concepte de Fons de 
Cooperació Local 2013-2014, al qual la Generalitat no pot fer front per manca de liquiditat.

6) S’aprova per unanimitat el Conveni de col·laboració entre l’Institut Narcís Xifra i l’Ajuntament de Bordils 
per a la formació pràctica dels alumnes en centres de treball i entitats col·laboradores externes, mitjançant 
el qual l’alumne Víctor Lagos Malagón  podrà realitzar pràctiques a l’Ajuntament de Bordils.

7) Per unanimitat s’aprova inicialment el Reglament de participació popular de Bordils, instrument que vol fo-
mentar la implicació dels bordilencs i bordilenques en la política municipal, i aprofundir en la participació del 
conjunt del poble en les decisions d’interès municipal. El regidor de la CUP Albert Serrats Sau diu que seria 
interessant i valdria la pena, que abans d’aprovar-lo definitivament i per tal de fer-lo més obert, mentre  esti-
gui en període d’al·legacions, es convoqui una reunió amb totes les entitats de Bordils per tal que poguessin 
fer-hi les aportacions que creguessin convenients, petició que és acceptada per unanimitat.  

8) En el punt d’acord d’urgència, i per unanimitat, s’acorden els següents:
a/ Sol·licitar a l’Organisme Dipsalut una subvenció de 2.000,00 € per a despeses de funcionament ordinari 
del Consultori Local, d’acord amb les Bases reguladores publicades al BOP de Girona, núm. 44, de 3 de 
març de 2017.
b/ Sol·licitar a Dipsalut una subvenció de 2.000,00 € per al finançament de despeses d’inversió en equipa-
ment del Consultori Local, d’acord amb les Bases reguladores publicades en el BOP de Girona, núm. 31, 
de 14 de febrer de 2017.
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9) En el punt d’informacions, la regidora Assun Balló explica que el dia 3 d’abril es va tornar a posar en fun-
cionament actiu l’alarma del Pavelló Torrentó, de la qual cosa se’n informarà als usuaris habituals de l’escola 
i del Club d’Handbol.
La regidora Montse Pou informa que ha assistit a una jornada participativa a la seu de la Generalitat a Girona 
on s’han explicat el nou model de governança de l’esport català i les línies mestres de la nova Llei de l’esport 
a Catalunya.

10) En el torn de precs i preguntes el regidor de la CUP Jordi Gou pregunta per l’incident del passat dissabte 
a La Pioixa, i demana que se’ls convidi a assistir a la possible reunió que es faci amb el Jovent per tractar 
aquest tema. La regidora Montse Pou explica que aquella matinada un responsable del grup del Jovent li 
va enviar un missatge per dir-li que els Mossos s’havien presentat a la festa que es celebrava a l’exterior de 
La Pioixa i estaven aixecant acta perquè alguns veïns havien denunciat l’excés de potència de la música, 
actes quals l’alcalde mostra còpia i on els Mossos hi han fet constar les diverses infraccions comeses pels 
organitzadors d’aquella festa. Montse Pou diu que degut a aquest incident s’ha decidit tancar cautelarment la 
Pioixa fins que s’hagi replantejat el funcionament i ús d’aquest local un cop celebrada  l’oportuna reunió entre 
les parts interessades en la qual l’ajuntament exposarà les condicions d’ús a partir de la data de reobertura, 
decisió que l’alcalde ja ha comunicat per carta a les entitats usuàries del local.

Es cedeix la paraula al regidor de la CUP Joan Antoni Simón que, a títol personal, comenta que caldria fer 
una observació al Jovent sobre les seves actuacions com a entitat.
Albert Serrats Sau, de la CUP, pregunta si, més enllà d’aquesta festa en concret, el Local Jove i La Pioixa 
estan tancats per a tothom, i que Montse Pou respon que sí, i precisa que algunes entitats s’hi reunien sense  
que l’Ajuntament en sabés res.
L’alcalde pren la paraula per tal de protestar i retreure a la CUP la publicació a la seva pàgina web  d’unes 
informacions d’àmbit municipal que afecten l’equip de govern, alguna d’inventada, altres tergiversades, que 
posen a la boca de l’equip de govern coses que no s’han dit, i que atribueixen a alguna reunió algun tema 
que no s’hi havia tractat, i esmenta la notícia alarmista de que a les fonts del Pavelló Torrentó podria haver-
hi hagut risc de proliferació del mosquit tigre, així com l’expressió rebuscada i lletja que l’equip de govern 
no havia volgut considerar com a prioritària la seguretat d’aquestes fonts del Pavelló Torrentó en les quals, 
segons el regidor Jordi Gou, ja hi ha hagut diversos nens i nenes que hi han patit contusions. Segons diu 
l’alcalde, en cinc anys d’estar buidades, ni a ell ni a l’ajuntament li ha arribat cap informació ni tampoc cap 
queixa, ni de paraula ni per escrit, referent a tals contusions.  Així mateix s'atribueixen, segons la seva web, 
idees sobre quina solució provisional es podria donar a les fonts, quan la idea de convertir-les en jardineres 
l’havia esmentat l’equip de govern. Tampoc és veritat, i així ho va demostrar l’alcalde, que l’equip de govern 
no hagués convidat la CUP a parlar del Pressupost municipal 2017 que, segons deien a la seva web, havia 
estat el motiu principal per no donar-hi suport.
El regidor de la CUP Albert Serrats Sau reconeix que en algun tema esmentat l’alcalde té raó i demana dis-
culpes, com també demana disculpes per altres temes que no s’han traslladat correctament a la pàgina Web 
de la CUP. 
L’alcalde diu que no es tracta de demanar disculpes, sinó que la informació que es publiqui s’ajusti a la re-
alitat.
Reprèn la paraula el regidor de la CUP Albert Serrats Sau per manifestar que li sap greu el tema de la gestió 
de residus, ja que se’ls ha interpel·lat en aquesta legislatura amb la qüestió del “turisme de residus” pel fet 
que a Celrà governa la CUP i a Bordils hi arriben alguns residus provinents d’aquell municipi, en el qual es 
realitza la recollida porta a porta, la CUP de Bordils ha decidit portar una proposta de gestió de residus que 
es va lliurar a l’equip de govern el mes de novembre i encara, al cap de cinc mesos, no se’ls ha dit res sobre 
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aquest tema. Diu el regidor que en aquest tema ja s’ha insistit en altres plens, que la CUP creu que hi ha un 
problema sobre la gestió dels residus, que volen endegar un debat sobre això, però veuen que l’equip de 
govern no ho prioritza, que no en volen fer ni una qüestió política ni de propaganda, però creuen que l’equip 
de govern hauria de fer autocrítica.
L’alcalde contesta que és conscient que des de fa 4 anys tenim un problema de gestió de residus i que 
l’equip de govern no ho ha prioritzat, però recorda que ja li havia dit al regidor Jordi Gou que el Reglament 
de participació popular de Bordils donarà una bona oportunitat de generar el  corresponent debat ciutadà 
sobre aquesta qüestió. 
Afegeix el regidor de la CUP que en tots els processos participatius primer hi ha un treball institucional previ 
que sintetitza l’estat del tema a abordar, que ajuda a acotar-lo i sintetitzar-lo i reitera que l’oferiment de la 
CUP està vigent per tractar aquest tema.

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA de 19 d’abril de 2017

Per unanimitat s’acorda presentar davant el Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de 
Catalunya, Serveis Territorials a Girona, un plec d’al·legacions a l’estudi d’impacte ambiental i al projecte
tècnic d’execució de la línia aèria de transport d’energia elèctrica, de simple circuit a 220KV, entre la SE. de 
Juià i la SE. de la Farga, el titular de la qual és Red Eléctrica de España.

2) A proposta de l’alcalde es planteja la modificació de crèdit núm. 2 al Pressupost general de l’Ajuntament 
per al 2017, atès que es disposa de fons provinents del romanent de tresoreria per a despeses generals del 
2016 i del superàvit entès com a capacitat de finançament pel que fa a la quantitat a destinar a amortització 
anticipada de deute. Vista la disponibilitat d’aquests fons, es complementen partides que en el Pressupost 
inicial havien quedat poc dotades i se’n creen de noves per a actuacions urgents que no es poden ajornar 
fins a l’any vinent. L’import total de la modificació de crèdit que s’aprova és de 131.501,00 €., que és apro-
vada per unanimitat.

SESSIÓ ORDINÀRIA de 4 de maig de 2017

1)  Per unanimitat s’aproven les actes de la sessió ordinària de 6 d’abril i de l'extraordinària, de 19 d’abril, un 
cop introduïdes unes precisions a l’acta del 6 d’abril demanades per la regidora Montse Pou i els regidors  
Albert Serrats Sau i Jordi Gou.

2) En el punt de despatx oficial es dóna compte de les resolucions d’alcaldia, correspondència oficial, instàn-
cies i disposicions d’interès  municipal publicades en els butlletins oficials. Així mateix s’informa del Decret 
d’alcaldia 47/2017, de 19 d’abril, pel qual es sol·licita a Dipsalut una subvenció de 2.500,00 € per a finança-
ment de dispositius que responguin als objectius del programa Salut i Crisi.

3) Per unanimitat s’acorda sol·licitar a Dipsalut una subvenció dins el marc de la convocatòria i les bases 
específiques reguladores de subvencions als ajuntaments de la demarcació de Girona, per a la realització 
d’activitats de promoció de la salut i hàbits saludables PM07, segons publica el BOP de Girona, núm. 76, de 
20 d’abril.

4) Un cop vist l’Informe presentat pel secretari interventor, per unanimitat, s’aprova la rendició de comptes 
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de la gestió recaptatòria de l’Ajuntament de Bordils, corresponent a l’exercici 2016, amb el detall que figura 
a l’expedient.
5) S’aprova per unanimitat el Conveni entre l’Institut de Celrà i l’Ajuntament de Bordils per a la col·laboració 
en formació pràctica en centres de treball, que permet que els alumnes puguin fer pràctiques acadèmiques 
externes en entitats col·laboradores, acord que servirà perquè l’alumna Laura Montañez Cano pugui fer 
pràctiques a l’Ajuntament de Bordils.

6) No hi ha acords d’urgència.

7) La regidora Assun Balló informa que demà, dia 5 de maig, es celebrarà una reunió informativa sobre el 
Casal d’Estiu. La previsió és que el faci la mateixa empresa que l’ha fet en els últims dos anys.
La regidora Montse Pou anuncia que aquest proper estiu es farà el Camp de treball amb els joves de la Zona 
Jove de la Llera del Ter. També informa que es procurarà organitzar la Brigada Jove, i es valorarà la possibi-
litat d’escollir els integrants en funció de les seves característiques i no per sorteig.
Segueix Montse Pou per explicar les tasques desenvolupades per la Laura Alabau, que aquest maig  finalitza 
el contracte que s’havia formalitzat dins el programa de Garantia Juvenil subvencionat pel Servei d’Ocupació 
de Catalunya. Informa també la regidora de la reunió que es va fer amb els representants de La Pioixa, a 
la que es va convidar una representació de la CUP, on es va tractar el protocol d’ús de la Pista Vella i del 
local La Pioixa. Montse Pou diu per acabar que els Veterans de Futbol també han demanat de poder utilitzar 
aquell local, i que s’està preparant un protocol d’ús per a la barbacoa que està situada en la mateixa zona.
Jordi Barrera recorda que el proper diumenge, dia 7 de maig, tindrà lloc el Matí Natura, que tractarà sobre 
la “pesca científica”, consistent en una pesca elèctrica sense mort per als peixos, que podran practicar els 
nens i nenes que ho desitgin. Informa també Jordi Barrera que aquesta setmana s’ha començat  la 3a fase 
de restauració dels vitralls de la nau de l’església de Bordils.
El regidor de la CUP Jordi Gou informa que la Generalitat ha aprovat un increment notable del cànon per 
tona dipositada als abocadors per al seu tractament, que ha passat de 19 €/tona a 30 €/tona.

8) En el torn de precs i preguntes el regidor de la CUP Albert Serrats Sau pregunta, en relació amb el progra-
ma Salut i Crisi que subvencions Dipsalut, quants nens i nenes tenen beca i quantes sol·licituds no poden 
ser ateses. La regidora Montse Pou respon que són pocs els que ho sol·liciten, que, per exemple, els que 
demanen beques per a l'handbol són uns 8 i es paga el cost de l’activitat a terços entre el Club Handbol, la 
família i l’Ajuntament.  
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RECONEIXEMENT FINESTRETA ÚNICA EMPRESARIAL

El Departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya ha reconegut l'Ajuntament de 
Bordils amb el distintiu de la FUE (Finestreta Única Empresarial) per haver adoptat les mesures necessàries 
perquè els procediments per a l'accés i l'exercici de l'activitat econòmica es pugui iniciar i finalitzar per canals 
habilitats per la finestreta única empresarial. 

La FUE és el punt de referència únic dels emprenedors, empresaris i intermediaris en la seva relació amb 
l'Administració pública. 



13

La UE i l’Estat espanyol ja donaven per tancada la polèmica que durant els anys 2000 i 2008 va obrir-se a 
Catalunya amb la imposició de la MAT de Sentmenat a Baixàs. La infraestructura elèctrica és una aposta 
dels estats espanyol i francès per donar sortida als excedents nuclears de l’Estat francès, que alhora forma 
part del gran projecte global de l’anella energètica mediterrània. En definitiva, una gran operació d’estat im-
pulsada pel lobby energètic, ben representat en aquest cas per REE (Red Eléctrica de España).

A través d’una actitud antidemocràtica basada en l’opacitat, els suborns encoberts i la manipulació informa-
tiva, els principals beneficiaris d’aquesta infraestructura han aconseguit generar confusió i neutralitzar, de 
mica en mica, les veus crítiques i els moviments de resistència. D’aquesta manera les elits econòmiques han 
blindat un model energètic centralitzat, ineficient, amb poc pes de les energies renovables, amb unes tarifes 
elèctriques cada cop més encarides i un greu impacte sobre el paisatge, el territori i la pagesia. Un escenari 
lamentable que dissortadament a les comarques gironines ja està agafant forma i ara ens ha tocat  de ple.

És en aquest marc que cal situar el model energètic de les línies d’alta tensió com la MAT que esdevenen 
simples autopistes elèctriques per satisfer les necessitats de les grans centrals energètiques al sud i al nord 
del nostre país. Lluny de la lògica de la gestió propera, de la sobirania, de la voluntat de conviure d’acord 
amb l’entorn i el medi ambient, la sortida energètica proposada i aplicada són línies de Molta Alta Tensió que 
ni solucionen els problemes de fons del model energètic ni tampoc representen cap futur de canvi vers un 
model caduc que ens porta al suïcidi col·lectiu com a planeta. Per això, aquests dies celebrem l’aparició de 
la Plataforma Salvem la Llera que s’ha constituït a Celrà, Bordils, Juià i Cervià de Ter per lluitar contra una 
nova línia d’Alta Tensió prevista que ens capolarà  de manera brutal (estan previstes torres de fins a 50 me-
tres) a la plana de Celrà  i Bordils, obviant que en l’actualitat ja hi ha dues línees que la travessen. Per això 
hem presentat al·legacions tant l’Ajuntament de Bordils, com els de Celrà i el de Cervià de Ter; així com de 
manera individual ho hem fet la CUP Bordils i l’Ateneu Popular de la Pioxa.

Tanmateix, els opositors a la infraestructura continuem alçant la veu i el puny. La nostra terra és el llegat més 
valuós que tenim en aquest país i no podem acceptar que uns dirigents cobdiciosos ens trinxin el territori amb 
total impunitat. Aquest és el model energètic que volem per als Països Catalans que tant somniem lliures? 

Enfront d’aquest model caduc i ineficient, hem d’alçar l’alternativa de la independència energètica i 
l’autoconsum, el foment del cooperativisme energètic, la diversificació de fonts i l’aposta decidida per les 
energies renovables, l’estalvi i l’eficiència energètica. Perquè un país sigui vertaderament lliure ha de ser-ho,

OPINIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS CUP-PA BORDILS

 JA N’HI HA PROU: NO a la línia d’ALTA TENSIÓ

també, dels grans lobbies i multi-
nacionals que prenen decisions 
sense tenir en compte la nostra 
sobirania. I és que la sobirania no-
més serà real si s’estén a tots els 
sectors i àmbits de decisió, també 
l’energètic.
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QUÈ ES EL REGISTRE DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA?

El Registre de participació ciutadana l'integren els ciutadans i les ciutadanes majors de 16 anys que 
formen part del  Padró Municipal d’Habitants de Bordils.

QUÈ ÉS EL CONSELL DE POBLE ? 

1.El Consell de Poble és l’òrgan de coordinació dels processos de participació ciutadana del mu-
nicipi de Bordils.

2.El Consell de poble es crea a l’inici de legislatura i té una vigència de  quatre anys. La primera 
constitució d’aquest òrgan estarà condicionada a l’entrada en vigor d'aquest.  

3.El Consell de Poble, amb la voluntat d’aconseguir el màxim acord polític i social, estarà format 
per:

a) Totes les persones elegides com a membres del consistori.
b) Una persona en representació de cadascuna de les entitats de Bordils que estan inscrites 
al Registre Municipal d’Entitats.
c) Dues persones representants del poble, que hauran de presentar la seva candidatura. En 
el cas que hi hagi més de dues candidatures s’escolliran per sorteig, una vegada prioritzada la 
paritat. La seva renovació cada quatre anys és obligatòria.
d) Es convidarà el jutge/ssa de Pau.
e) Es podrà sol·licitar l’assistència a les reunions del Consell de Poble de qualsevol tècnic, muni-
cipal o no, que  prestarà el seu assessorament sense tenir dret a vot.

4.El Consell de Poble es constituirà vàlidament amb l’assistència d’un terç dels seus integrants. En 
tot cas es requerirà la presència de qui exerceixi les funcions de secretaria d’aquest òrgan col·legiat. 

5.Una mateixa persona no pot ocupar més d’una plaça al Consell de Poble.

REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ POPULAR 

La participació popular és una aposta estratègica i estructural de l’Ajuntament de Bordils i  ha de 
vertebrar les seves actuacions. Amb aquest reglament l’Ajuntament de Bordils vol fer un pas decidit 
cap a una democràcia participativa. La implicació dels bordilencs i les bordilenques en la política 
municipal no es pot limitar a l’elecció d’uns representants a l’Ajuntament cada quatre anys. És per 
això que cal aprofundir en la participació del conjunt del poble en decisions d’interès municipal.

Per fer-ho possible cal crear una certa institucionalització dels processos, òrgans i mecanismes de 
participació ciutadana. Aquest reglament, a més, ha de garantir els drets del ciutadans i ciutadanes 
a la participació i ha de potenciar un teixit associatiu ric, plural i participatiu.

El reglament té quatre articles. En el primer, es defineix quines persones formen part del registre de 
participació ciutadana. En el segon, s'hi estableixen els processos de participació ciutadana, tots 
coordinats pel Consell del Poble, i també els mecanismes de participació: la consulta popular no 
referendària i la sessió informativa. 
En el tercer article, s'hi exposen els drets dels ciutadans a la participació, i en el darrer article, s'hi 
explica la participació de les associacions de Bordils.
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REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ POPULAR 

6. Les funcions del Consell de Poble són:
a) Coordinar  els processos i mecanismes de participació ciutadana.
b) Garantir la transparència i la neutralitat dels processos participatius.
c) Preparar la documentació dels temes que se sotmetin a participació ciutadana.
d) Organitzar el procés d’informació i reflexió previ a la celebració d’una consulta popular no 
referendària, una sessió informativa pública o altres mecanismes de  participació ciutadana.
e) Difondre els resultats dels processos participatius.

7.Les decisions del Consell de Poble es prendran, sempre que sigui possible, per consens entre 
tots els seus membres. Quan no s’arribi al consens, es realitzarà una votació en la qual cada 
membre del Consell tindrà un vot. Per a l’adopció dels acords, caldrà el vot favorable de 2/3 
parts dels assistents.

8. El Consell de Poble pot promoure sol·licituds per a celebrar consultes populars no referendàries 
i sessions informatives públiques. Les sessions del Consell de  Poble són públiques.

 
CALENDARI PER CONSTITUIR EL CONSELL DE POBLE DE BORDILS

Presentació pública del Reglament de participació: dijous 25 de maig, al Casal del Poble

Finalització termini per presentar al.legacions: dilluns 29 de maig de 2017

Designació dels representants de les entitats de Bordils: dijous 15 de juny de 2017

Termini per a la presentació de les candidatures com a representats del poble: fins al 

dimarts 18 de juliol de 2017

Constitució del Consell de Poble:  dijous 27 de juliol

Presentació del Consell de Poble: dijous 17 d'agost de 2017, si s'ha pogut constituir

dijous 25 de maig, presentació pública del Reglament de participació popular de Bordils
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Les rutes de Bordils són senzilles, sense desnivells 
i fàcils de seguir per tota la família. Des del web de 
l'Ajuntament o del Ter-Gavarres es poden descarre-
gar en format pdf els tríptics de cadascuna de les ru-
tes, on es trobarà una pràctica explicació de la ruta i 
un mapa per orientar-se durant el recorregut.
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MANTENIMENT I MILLORES

Un any més, l’Ajuntament s’ha adherit a la convocatòria de subvencions de la campanya “Del pla 
a l’acció 2016” de la Diputació de Girona, dirigida als ajuntaments signataris del Pacte d’Alcaldes.

Aquesta actuació, que s’ha dut a terme durant el mes de  març, segueix les mateixes directrius que 
les actuacions realitzades anteriorment. S’han substituït 35 antigues làmpades de vapor de mercuri 
de 125 w per lluminàries de Fundició Dúctil Benito model  Vialia Lira Led  amb làmpades de 27 w 
de leds Lumileds Luxeons TX de Philips, per aconseguir així una reducció del consum energètic i 
el cost econòmic i ambiental.

Així mateix, a més de dotar tota la instal·lació d’una millor qualitat de servei i reducció de la potència 
instal·lada, s’ha  adequat la instal·lació per acomplir la normativa ambiental de protecció del medi 
nocturn i aplicar les millors tècniques disponibles en l’enllumenat públic, que permeten reduir la 
despesa energètica i el consum de recursos naturals i evitar l’emissió de CO2.

D’aquesta manera, i sense cap altra mesura de reducció de flux, podem afirmar que l’energia 
consumida es reduirà en la mateixa proporció que hem reduït la potència instal·lada, de 125 w a 27 
w, és a dir, un estalvi del 78,4%.

MODIFICACIÓ DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC A L’AVINGUDA PADRÓ I  CARRERS 
ADJACENTS

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

Acollits a la resolució TES/2677/2014 per la qual es 
fa pública la convocatòria d’ajuts per a la utilització 
d’àrid reciclat dels residus de la construcció 
amb marcatge CE en obres promogudes pels 
ens locals i empreses públiques municipals de 
Catalunya, l’Agència de Residus de Catalunya va 
atorgar a l’Ajuntament de Bordils una subvenció 
de 9.069,19 € (únicament i exclusivament per al 
subministrament del material de reciclatge).

EXECUCIÓ DE MILLORA DE CAMINS 
MUNICIPALS AMB ÀRIDS RECICLATS

Amb la utilització d’aquest àrids reduïm l’impacte ambiental, i fomentem la prevenció i la reducció 
de la producció dels residus i la seva perillositat. Gràcies a la seva reutilització i el reciclatge, estem 
contribuint a un desenvolupament sostenible de l’activitat de construcció així com a la utilització 
d’àrids i altres productes procedents de la seva valorització.

Els trams de camins que actualment s’estan millorant són:
- Camí del Mig, amb una longitud de 809,62 ml
- Camí de les Arenes, amb una longitud de 192,18 ml
- Camí del Riu Vell, amb un recorregut de 453,35 ml
- Camí Ribera del Ter, amb un recorregut de 509,2 ml

L’actuació ha consistit en regularitzar el terreny amb el material existent al camí, refinar el ferm amb 
anivelladora fins a  aconseguir els pendents adequats per evitar l’estancament d’aigües i afavorir-ne 
el desguàs, estendre i compactar una capa de material granular de 15 cm de gruix d’àrid procedent 
de material reciclat amb una amplada de vial variable segons els trams, convenientment escampat 
i compactat al 98% del PM, i esplanar uniformement tota la superfície de trànsit.

Les obres, les realitza l’empresa Soler Excavacions S.C i el material reciclat de residus de la 
construcció prové del gestor autoritzat Germans Cañet Xirgu, S.L.

ENJARDINAR LES FONTS DEL PAVELLÓ TORRENTÓ
Per donar una utilitat a les fonts del pavelló Torrentó s'ha optat per convertir-les en jardineres. 
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MANTENIMENT I MILLORES

PAVIMENTACIÓ DE DIVERSOS TRAMS DE LES VORERES DE LA CARRETERA 
DE PALAMÓS
L’abril de 2013 es va dur a terme la primera fase de reparació de les voreres de la Carretera de  
Palamós, concretament al marge esquerre des de la parada de la Sarfa fins al núm. 76. 

El 8 de maig es va iniciar la pavimentació de la segona fase de reparació de les voreres, que 
comprenia diversos trams del marge dret, ja que la vorada existent de formigó es troba en molt 
mal estat degut al seu envelliment, d’una antiguitat superior als 20 anys i degut al pas de diferents 
serveis posteriors.

Atès que en aquest carrer s’hi concentra la major part dels establiments i comerços que donen 
servei als habitants de Bordils, les voreres de la carretera de Palamós són freqüentades per gran 
nombre de vianants que, degut a l’estat precari i de conservació deficient, representen un perill per 
als vianants amb risc d’ensopegades i caigudes.

L’actuació consisteix bàsicament en la realització del nou paviment sobre l’existent, el gruix del qual 
són 5 cm de formigó de fibres metàl·liques i encofrat per la part exterior per donar un acabat bisellat 
al cantell de la vorada. Es realitzen juntes cada 4 metres amb tall de disc i l’acabat és arremolinat. 
S’han realitzat també els guals dels passos de vianants.
L’actuació comprèn quatre trams:

- del núm. 25 al núm. 47
- del núm. 49 al núm. 55
- del núm. 61 al núm. 105
- del núm. 113 al núm. 119

Juntament amb aquesta actuació, també es 
formigonarà amb un gruix aproximat de 7 cm, el 
corredor de Can Guixeras, al marge esquerre 
de carretera.

Les obres són dutes a termes per l’empresa 
Construccions Massot S.L.
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AMPLIACIÓ DE VESTUARIS AL PAVELLÓ BLANC-I-VERD

MANTENIMENT I MILLORES

L’últim cap de setmana de gener i després d’uns mesos d’obres,  en el pavelló Blanc-i-verd es van 
posar en funcionament els dos nous vestuaris, el gimnàs i la sala per a fisioteràpia. 

Què pretén la pesca científica? Es tracta d’estudiar els peixos d’aigua dolça fent mostrejos amb 
captura, és a dir, cal pescar-los. Això es pot fer amb diverses tècniques de captura, si pot ser 
innòcues per als peixos, de manera que després puguin ser retornats a l’aigua en bon estat, si cal. 
Una de les tècniques més utilitzades és la pesca elèctrica.

En què consisteix?  S’aplica un corrent elèctric a l’aigua mitjançant un aparell especial, que provoca 
una sèrie de reaccions involuntàries als peixos i en facilita la captura amb salabres. Els peixos 
es mantenen temporalment en sarrons submergits, o bé galledes o bidons. Un cop identificats i 
mesurats, i s’han refet completament, poden ser retornats al riu. 

En el taller realitzat a la zona de l’illa d’en Sibina, es van haver d’efectuar petites sessions de 
mostreig per facilitar que tots els assistents -petits i grans- poguessin entrar a l’aigua equipats amb 
botes per capturar peixos. Posteriorment es va fer una explicació de la morfologia i adaptació al 
medi fluvial dels peixos pescats i finalment es van retornar al seu medi.

CONÈIXER MILLOR EL MUNICIPI DE BORDILS
MATÍ DE NATURA AMB PESCA CIENTÍFICA

El diumenge, 7 de maig es va celebrar una 
nova edició del Matí de Natura i enguany es va 
realitzar, per primer cop al poble, un taller de 
pesca científica. Aquesta activitat és una de les 
moltes que ofereix el Consorci del Ter i que va 
dur a terme Quim Pou Rovira, de l’associació La 
Sorellona.  
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ELS BORDILENCS I EL RIU TER: PASSAT, PRESENT I FUTUR

El nostre treball es titula ELS BORDILENCS I EL 
RIU TER: PASSAT, PRESENT I FUTUR. Vam 
triar aquest tema perquè el riu Ter passa pel 
nostre terme municipal i teníem ganes d’anar-hi 
i estudiar-lo. Quan va ser hora de plantejar-nos 
quines preguntes ens faríem que ens permetessin 
investigar, de seguida ho vam tenir clar: del passat, 
volíem saber què hi anava a fer la gent al riu; del 
present, volíem saber si la gent hi va i què hi fa, i 
del futur, com podria ser o què hi voldria anar a fer 
la gent... 

Els alumnes de 5è de l’escola de Bordils hem fet un treball d’investigació sobre el  riu Ter i el 
9 de maig vam anar al museu CosmoCaixa de Barcelona on vam participar en el 4t Congrés 
de Joves Investigadors i vam fer la presentació del nostre projecte. 

COM L’HEM DESENVOLUPAT 

Vam iniciar el projecte amb una sortida al riu per estudiar la vegetació i la fauna, tant de l’aigua com 
de la llera del riu. Vam recollir mostres, vam mirar la profunditat de l’aigua, el corrent que porta....
Vam aprofitar per fer fotos, dibuixar el que veiem i enregistrar alguns plans i sons. 

Posteriorment vam fer una analítica de l’aigua perquè ens pensàvem, igual que altra gent en el 
poble, que l’aigua del riu està bruta o contaminada. Per investigar-ho vam recollir mostres d’aigua 
i les vam analitzar amb unes pipetes i unes tires que mostren el nivell de PH. També vam poder 
observar els microorganismes que hi viuen. Ens va servir per descobrir que l’aigua, encara que es 
vegi tèrbola i sembli bruta, és de bona qualitat.  

Vam fer algunes entrevistes a l’alcalde, a la filla del moliner i al seu marit, que fa treballs al camp. 
A l’alcalde, li vam fer unes preguntes com a bordilenc i unes altres com a alcalde. La filla del moliner 
va compartir amb nosaltres vivències de la seva infantesa al molí i el seu marit ens va explicar com 
ho fan els pagesos per regar amb l’aigua de la séquia que prové del riu. 
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2) Actualment els nens de l’escola, en algun 
moment del curs, aprofiten les sortides que 
fan per anar-hi a dibuixar, observar-lo, recollir 
mostres, conèixer la vegetació, fer alguna 
gravació...

3) Algunes famílies s’acosten fins al riu per passejar, ja sigui a peu o en bici, per passejar el gos, 
alguns a pescar, a jugar... La gent té present el riu però hi va de manera puntual, és una opció més 
del temps de lleure per a les famílies, però no l’únic, hi ha moltes altres alternatives.

4) La majoria de gent enquestada està contenta amb el riu que hi ha al poble, un riu que té pocs 
accessos, però al qual no és difícil d’arribar, ja sigui a peu o en bici.  

5) A molts els agradaria que hi anés més la gent però no creuen que hagi de canviar. Tenim un riu 
natural, amb vegetació i fauna i amb prou bona qualitat de l’aigua segons vam poder comprovar.

DE QUÈ ENS SENTIM SATISFETS

Ens ha agradat fer aquest treball d’investigació perquè hem conegut més el riu que hi ha al nostre 
poble i desitgem que continuï tal com és, o millor encara, i que la gent l’estimi, en tingui cura i el 
respecti. 

Alumnes de 5è de l’escola de Bordils

CONCLUSIONS 

Hem pogut extreure diferents conclusions:

1) Abans el riu formava part del dia a dia de la 
gent. Hi anaven a fer la berenada, a passejar, a 
pescar, per anar en barca a treballar o de festa 
al poble de l’altre costat de la llera.

ELS BORDILENCS I EL RIU TER: PASSAT, PRESENT I FUTUR

També vam passar enquestes perquè volíem recollir informació sobre qui va al riu, què hi va a fer, si 
a la gent li agrada el riu que tenim ara o els agradaria que fos diferent. Vam enquestar els alumnes 
de l’escola, els seus pares i finalment veïns del poble que tenen més de 60 anys.
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DIA MUNDIAL DE L'ACTIVITAT FÍSICA - 6 D'ABRIL 

El dijous 6 d’abril, per quarta vegada, el Consell Esportiu del Gironès es va sumar a la iniciativa 
amb l’organització d’una jornada plena d’activitats adreçades a l’activitat física i l’esport i, aquesta 
vegada, gràcies a la bona rebuda per part de l’Ajuntament, Bordils en va ser la seu central. En 
aquesta quarta edició, més de 500 persones van poder gaudir de la diada gràcies a la col·laboració 
i dedicació d’entitats i organismes del mateix municipi. 

El grup de running va donar el tret de sortida a les 6.30 hores del matí, amb els més matiners del 
municipi. Al llarg del matí es va gaudir d’una marxa nòrdica matinal, complementada amb una 
sessió d’estiraments, exercicis de manteniment i un esmorzar saludable. 

L’Escola de Bordils també es va bolcar en la celebració del DMAF i tant professors com alumnes 
van organitzar diverses activitats i hi han participar; un cros escolar, un munt de jocs tradicionals i 
diferents circuits per a bicicletes, patins i patinets. A més, alguns dels alumnes de l’escola van poder 
treure les teranyines de la paret de l’església practicant el popular joc del saco. 

Des de l’any 2002 l’Organització Mundial de la 
Salut (OMS) insta els estats membres a celebrar 
anualment el dia ‘Move for Health’ per promoure 
els hàbits de vida actius. 

La proposta de l'OMS de celebrar cada 6 d’abril 
el Dia Mundial de l’Activitat Física (DMAF) 
prové d’una iniciativa anterior de gran èxit local 
i mundial de l'organització brasilera Agita Sao 
Paulo i la xarxa AgitaMundo que, any rere any, 
aconsegueix aglutinar al voltant d’uns 6.000.000 
de participants en uns 3.000 esdeveniments per 
tot el món.

Des de fa vuit anys, el dia 6 d’abril s’ha convertit 
en una data assenyalada dins el calendari català 
per perseguir el mateix objectiu; sensibilitzar la 
població sobre la problemàtica del sedentarisme i 
promoure l’activitat física com a element essencial 
per al benestar i la salut de les persones.

Dia Mundial de l'Activitat Física
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DIA MUNDIAL DE L'ACTIVITAT FÍSICA - 6 D'ABRIL 
La tarda es va fer curta. La Zona Jove de la Llera del Ter va fer trontollar el Casal de Bordils a ritme 
de hip-hop, el Club Atlètic de Bordils va fer gaudir de l’entorn natural del municipi amb una marxa 
nòrdica, La Grulla Blanca i El Petit Drac entre la Lluna i el Mar van fer practicar el Kungfu i van 
delectar els petits esportistes amb una demostració d’aquest art marcial, i el Club d’Handbol Bordils 
va obrir les portes del pavelló Blanc-i-verd per promocionar aquest esport en l’edat escolar.

A la recta final del dia, Plagesport va convidar 
a tothom a la seva sessió setmanal de pilates, 
el Jovent de Bordils va fer suar els assistents 
per última vegada amb la seva MasterClass de 
Zumba al Torrentó, i Marc Pinsach va visitar la 
biblioteca de l’Escola per parlar-nos de la seva 
experiència en el món de l’alt rendiment.

La jornada esportiva va concloure amb un 
pica-pica que, després de més de 16 hores de 
celebració, era més que merescut. En total, 14 
modalitats esportives i d’activitat física diferents, 
amb 11 entitats i organismes involucrats i mig 
miler d’esportistes implicats que, gràcies a la 
seva dedicació desinteressada, varen fer que 
el Dia Mundial de l’Activitat Física vibrés a 
Bordils.

Moltes gràcies, bordilencs i bordilenques!!!
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Com es manifesta?
Es pot manifestar a qualsevol edat i pot presentar símptomes o no. No existeix un símptoma ca-
racterístic, cosa que en dificulta molt el diagnòstic. Hi ha persones que pateixen pèrdua de pes, 
en alguns nens es pot donar retard en el creixement, també pot produir vòmits, diarrees, distensió 
abdominal, anèmia ferropènica, alteracions del caràcter, infertilitat…

Alguns celíacs només presenten un d’aquests símptomes; altres, els que denominem asimptomàtics, 
no n’arriben a presentar cap, encara que la ingesta de gluten també els afecta i els danya l’aparell 
digestiu.

Quin tractament hi ha? 
Ara per ara, l’únic tractament per pal•liar els efectes de la celiaquia és mantenir una estricta dieta 
sense gluten de per vida, amb la qual s’aconsegueix de forma gradual la total reparació de la lesió 
intestinal.
La recuperació serà permanent sempre que no s’exposi l’intestí a nous contactes amb el gluten.
La ingesta de petites quantitats de gluten de manera continuada pot causar trastorns importants.

A qui afecta?
La incidència de la celiaquia a Europa es calcula que és d'1 per cada 100 persones, cosa que la 
converteix en la condició genètica amb més prevalença en el món occidental. La dificultat del seu 
diagnòstic fa que el 85% dels casos estiguin encara per diagnosticar, per això entre els metges és 
coneguda l’expressió "els celíacs no es troben, s’han de buscar".

Dieta sense gluten
La persona celíaca ha d’evitar durant tota la seva vida ingerir aliments que continguin gluten, i que 
poden trobar-se en diferents productes, com a ingredient, com a additiu, com a suport d’additius i 
aromes o bé com a impuresa.

Es pot menjar tot tipus d’aliments naturals que no continguin gluten en origen com carn, peix, ous, 
llet, cereals sense gluten en gra (arròs, blat de moro, tapioca, blat sarraí, entre d’altres), llegums, 
tubercles, fruites, verdures i hortalisses. A més, existeixen aliments específics per a celíacs, elabo-
rats amb cereals aptes.

CELIAQUIA     
La celiaquia és un trastorn sistèmic de 
base autoimmune de caràcter permanent 
en individus genèticament predisposats. 
Induït per la ingesta de gluten, provoca una 
atròfia de les vellositats de l’intestí prim que 
afecta la capacitat d’absorbir els nutrients 
dels aliments.

El gluten és una proteïna que es troba als 
cereals següents: blat, ordi, sègol, civada, 
espelta, kamut® i triticale.
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El Reglament (CE) 41/2009, sobre la composició i etiquetatge de productes alimentaris apropiats 
per a persones amb intolerància al gluten regula el contingut en gluten que poden tenir els aliments 
destinats a les persones intolerants, i les mencions que poden figurar a l’etiqueta dels aliments or-
dinaris i en la dels específics.

És important llegir atentament l’etiqueta dels productes alimentaris, vigilar que no es produeixi el 
que es denomina “contaminació creuada” en la seva elaboració (que no es barregin els productes 
sense gluten amb altres que en continguin) i que s’elaborin en llocs nets i amb utensilis propis.

Aliments específics per a celíacs
Són aquests productes elaborats especialment per a celíacs, que es troben en farmàcies, boti-
gues de dietètica, supermercats, i estan inclosos en la Llista d'aliments sense gluten, editada per 
l’Associació de Celíacs de Catalunya. Ens referim al pa, bases de pizza, galetes, magdalenes, 
pasta, pa ratllat...

És important mirar les etiquetes dels productes abans d’adquirir-los.

Anna Cerezo
Infermera ABS  Celrà- DL Bordils
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 RECULL D’ACTIVITATS FETES

diumenge 15 de gener, representació teatral El conte de Nadal, a 
càrrec de la companyia de Torroella de Montgrí

5 de juny, rebuda dels Reis Mags d'Orient pels carrers i cases de Bor-
dils

Diumenge 19 de febrer, sortida a la Maternitat d'Elna, a càrrec del Punt 
de Lectura de Bordils

Divendres 3 de març, presentació literària del llibre La senyora stend-
hall amb Rafel Nadal, a càrrec del Punt de Lectura de Bordils

Diumenge 5 de març, IX Calçotada Popular i XXVII Petit Aplec de Sarda-
nes a Bordils, organitzat per la Penya Blaugrana de Bordils 

diumenge 5 de març, espectacle infantil de carnaval, a càrrec de
Tot Circ, al Casal del poble

Diumenge 5 de març, rua de carnaval, organitzada per l'Ampa, el Jovent 
de Bordils i joves de Zonajove

Diumenge 22 de gener, representació teatral de Tut-tururut la princesa 
a càrrec de La Bleda (Escenaris 2017)



Diumenge 12 de març, actuació de màgia Clàssic, a càrrec de Fèlix Bru-
net (Escenaris 2017)
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RECULL D'ACTIVITATS FETES 

Diumenge 26 de març, representació teatral de Zirocco, a càrrec de la 
companyia de teatre d'humor Cascai Teatre (Escenaris 2017)

Diumenge 9 d'abril, representació d'El carreró de les bruixes, a càrrec 
de la companyia Pocacosa Teatre

Dilluns 11 d'abril, matí de jocs de taula, a càrrec de Jugar x Jugar

Dimecres de cuina intercultural, al Casal del poble, a càrrec del servei 
d'Acollida 

Divendres 21 d'abril, V edició de Poemes del món, a càrrec del Punt de 
Lectura 
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 RECULL D’ACTIVITATS FETES

Divendres 12 de  maig, visita amb els alumnes de 6è  de Bordils a 
l'Institut de Celrà. a càrrec de la zona jove de la Llera del Ter

Divendres 7 de maig, representació teatral pels pèls, a càrrec de la 
companyia Els rovellats de Cartellà

Divendres 5 de maig, xerrada sobre el fons marí, a carrec de Carles 
Castanyer, organitzat pel Punt de Lectura.  

Divendres 21 d'abril, V edició del Poemes del Món, a càrrec del Punt de 
Lectura

Divendres 30 d'abril, xerrada a carrec de Josep Pàmies, organitzada 
pels Xarrucs i el grup Atlètic de Bordils. 

Dilluns 1 de maig,  marxa popular de Bordils



 RECULL D’ACTIVITATS FETES

Divendres 19 de maig, col·loqui sobre la  nova república catalana i les 
noves que vindran, a càrrec de Matthew Tree, organitzat per l'ANC

Dissabte 3 de juny, 47a Sardinada popular i Festa final de temporada 
2016/2017, a càrrec del CH Bordils 

Nova edició del curs de mecanografia per a infants, a càrrec de 
l'empresa Mecacentre, organitzat per l'Ampa de l'Escola 

 FELICITATS
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El cap de setmana del 10 i 11 de juny, s'ha celebrat, a Bordils, i amb una gran afluència de públic, la 
fase final del Campionat de Catalunya Aleví (TOP4) organitzat pel Club Handbol Bordils. Els equips 
participants convidats eren els quatre millors de la fase regular: H. Palautordera, CH Bordils, Sant 
Martí Voramar i BM Granollers. 
Des de l’Ajuntament volem felicitar el Club Handbol Bordils pels resultats d'aquesta temporada 
esportiva, i especialment, a l’equip Aleví d'handbol que s'ha proclamat campió de Catalunya, en la 
seva categoria, guanyant a la final a l'Handbol Palautordera. 

Moltes felicitats, nois!

Diumenge 11 de juny, representació teatral de Neuròtics del Parc Cen-
tral, a càrrec de la companyia Increxendo de Sant Gregori



 PROPERES ACTIVITATS 
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 PROPERES ACTIVITATS 
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També al Facebook: Ajuntament de Bordils 

Vols que l’Ajuntament de Bordils t’avisi per Whatsapp de totes les coses 
importants que passen al teu poble, així com si mai hi ha una emergència, una 
incidència o una comunicació urgent?

       ► AFEGEIX L’AJUNTAMENT COM A CONTACTE
Desa a la teva llista de contactes el servei de notificacions de l’Ajuntament. 
                                                                                         Telèfon: 651 385 817

       ► ENVIA’NS UN WHATSAPP
Envia’ns un Whatsapp amb la paraula ALTA+NOM I COGNOMS

       ► ET CONFIRMAREM L’ALTA
Et respondrem confirmant que l’alta ja s’ha realitzat

       ► DES D’ARA JA REBRÀS NOTIFICACIONS
Rebràs un Whatsapp informatiu amb l’agenda d’activitats socials, culturals i 
esportives, en cas d’emergència o avaria, etc.

El servei de notificacions Whatsapp és un canal de comunicació unidireccional, 
creat només per a la notificació per part de l’Ajuntament de Bordils cap als 
ciutadans. Si vols contactar amb l’Ajuntament cal que utilitzis els mitjans 
convencionals. 

Per donar-te de baixa del servei envia’ns un Whatsapp amb la paraula 
BAIXA+NOM I COGNOMS.        

SERVEI DE
NOTIFICACIONS WHATSAPP

DE L’AJUNTAMENT DE BORDILS

I a la web: www.bordils.cat


