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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 juny de 2017

1) S’aprova per unanimitat l’acta de la sessió anterior, ordinària, de 4 de maig de 2017.

2) En el punt de despatx oficial es dóna compte de les resolucions d’alcaldia, correspondència, 
instàncies i disposicions d’interès municipal publicades en els butlletins oficials i, en particular, 
s’esmenten:
a/ Notificació de la Diputació de Girona que atorga una subvenció del Fons de Cooperació Econò-
mica i Cultural, per un import  de 35.492,00 €.
b/ Decret d’Alcaldia 75/2017, de 31 de maig, pel qual es resol comprar una porció de terreny rústic 
de 141,35 m2 al senyor Narcís Combis Sais.

3) S’aprova per unanimitat l’expedient de rectificació anual de l’Inventari de béns, drets i obligacions 
municipals referit a 31 de desembre de 2016, l'import del qual queda en 8.103.959,50 €.

4) D’acord amb l’exposició de motius feta per la regidora Montse Pou, per unanimitat s’aproven les 
Bases reguladores que han de regir la contractació laboral temporal de 3 persones d’entre 16 i 25 
anys per a la “Brigada Jove” de Bordils.

5) Es proposta l’aprovació de 2 convenis marc de col·laboració entre l’Ajuntament de Celrà i 
l’Ajuntament de Bordils per a executar els plans de treball dels dos AODL (agents d’Ocupació i 
Desenvolupament Local). Després que el regidor Lluís Negre precisés i aclarís alguns dubtes i 
suggeriments plantejats pel regidor de la CUP Jordi Gou, la proposta és aprovada per unanimitat.

6) No hi ha acords d’urgència.

7) El regidor Lluís Negre informa de les gestions que s’estan fent per tal d’instal·lar plafons informa-
tius amb el “codi QR”. Esmenta que les trobades que han organitzat els AODL amb restauradors i 
comerços de proximitat del municipi han tingut poca resposta.

8) En el torn de precs i preguntes el regidor de la CUP Jordi Gou exposa que el parc del carrer 
Torrentó està en mal estat, el tobogan està deteriorat i el terra, brut i fins i tot amb vidres trencats.
L’alcalde informa que l’empresa concessionària del Servei de Correus li ha comunicat la voluntat de 
tancar l’oficina de Bordils i centralitzar el servei a Celrà. L’empresa diu que, en cas de voler seguir 
tenint un mínim servei per tal que la gent de Bordils, quan necessitin fer alguna gestió o enviament, 
no s’hagin de desplaçar a Celrà, l’Ajuntament els hauria de prestar gratuïtament algun petit local per 
a tan sols una hora diària. El regidor de la CUP Joan Antoni Simón opina que és millor cedir aquest 
espai abans que deixar els veïns sense el servei.

ACTES RESUMIDES DELS PLENS MUNICIPALS



4

SESSIÓ ORDINÀRIA de 6 de juliol de 2017

1) S’aprova per unanimitat l’acta de la sessió anterior, ordinària, d’1 de juny de 2017.

2) En el punt de despatx oficial es dóna compte de les resolucions d’alcaldia, correspondència, 
instàncies i disposicions d’interès municipal publicades en els butlletins oficials i, en particular, 
s’informa de l’escrit rebut de l’Àrea de Cooperació Esportiva de la Diputació de Girona que informa 
de l’atorgament d’una subvenció de 2.000,00 € per a suport als programes municipals de promoció 
de l’activitat fisicoesportiva i una de 10.000,00 € destinada a ajut a les obres d’arranjament del par-
quet del Pavelló Blanc-i-Verd.  

3) Per unanimitat s’acorda proposar al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Ge-
neralitat de Catalunya que les dues festes locals per a l’any 2018 a Bordils siguin el 20 d’agost i el 
29 d’octubre.

4) Per unanimitat s’aproven els padrons i les llistes cobradores corresponents a l’any 2017 dels 
següents:

a/ Impost sobre béns immobles urbans.
b/ Taxes per conservació de clavegueram i conservació del Cementiri.
c/ Taxes per entrada vehicles a través de les voreres (guals).

5) Vist l’escrit presentat en data 5 de juny al ple de l’Ajuntament de Bordils pel regidor de la llista 
de la CUP-PA,  Albert Serrats Sau, s’accepta la seva dimissió com a regidor per 8 vots a favor i 
l’abstenció del mateix regidor interessat.

6) No hi ha acords d’urgència.

7) En el punt d’informació, la regidora Montse Pou explica que, després de la publicació de les Ba-
ses reguladores per a la contractació de persones interessades a formar part de la Brigada Jove, 
es varen  presentat 7 sol·licituds d’entre les quals es varen seleccionar 5 joves per a un contracte 
laboral de 25 hores setmanals, que van ser: Alba Ramírez Pibernat i Fatumata Camara Dansira, per 
treballar el mes de juliol; Damià Collgrós Quintana i Namrud Busquet Figueras, per al mes d’agost, 
i Anna Céspedes Feliu per treballar l’última setmana de juliol i tot el mes d’agost. 
També informa Montse Pou de les activitats i el camp de treball que conjuntament amb Flaçà es 
faran a la Zona Jove de la Llera del Ter. Explica també de les previsions per celebrar els “Dijous a la 
fresca” ja habituals i que aquest estiu s’hi afegiran els “Dimecres actius”, per a activitats de marxa 
nòrdica i zumba. Acaba fent una breu explicació de com van els preparatius per a la Festa Petita i 
la Festa Major i alguna novetat que el Jovent organitzador vol introduir-hi. 
El regidor Jordi Barrera informa que va assistir a la Junta General d’Usuaris d’Aigües del Baix Ter, 
al Mas Badia, en la qual es va aprovar la Memòria d’actuació i l’exercici econòmic de l’any 2016 i 
es va informar sobre les diverses activitats portades a terme per la Taula del Ter, organisme que, 
d’acord amb l’Agència Catalana de l’Aigua, té com a objectiu definir una millora dels cabals del riu 
Ter en un futur proper.
El regidor Lluís Negre informa de diverses gestions fetes per tal de tenir més coneixement sobre els 
habitatges desocupats, la borsa de lloguer i el Registre que tant l’Agència Catalana de l’Habitatge 
com el Consell Comarcal tenen obert per tal que propietaris i interessats s´’hi puguin inscriure.
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8) En el punt de precs i preguntes el regidor de la CUP Jordi Gou exposa que en la reunió d’entitats 
es va parlar d’eliminar el plàstic a la “Nit de tapes” i pensa que això es pot fer extensiu a altres actes 
i fins i tot redactar una ordenança sobre l’ús del plàstic. Així mateix comenta que en dies de festa 
caldria afegir contenidors addicionals. Segueix el mateix regidor per queixar-se que en els 2 anys 
de legislatura no s'ha abordat el rebuig dels residus, que els contenidors estan molt plens, que hi ha 
un gran nombre de gent que no recicla i recorda que la CUP va fer un estudi sobre aquest problema 
del qual ja s’ha parlat en altres ocasions i que creuen que la solució és la implantació del sistema 
porta a porta. L’alcalde pregunta a Jordi Gou si sap la quantitat de residus que arriben a Bordils 
procedents de gent de Celrà que no vol el porta a porta i si ja n’ha parlat amb l’alcalde de Celrà. 
Jordi Gou respon que no, però que, segons l’estudi que té la CUP, el problema ja existia abans del 
canvi de sistema de Celrà. L’alcalde diu que Celrà ja sabia que amb el nou sistema es podria esca-
par fins a un 15 % dels residus cap a pobles veïns, el problema és que un 15% de Celrà implica un 
increment d’un 45% a Bordils. El regidor de la CUP insisteix que cal implantar el porta a porta vist 
que cap poble que ho ha fet ha tornat al sistema de contenidors. L’alcalde diu que és evident que no 
es torni enrere quan s’ha fet una gran inversió. Segueix el regidor i insisteix que els contenidors de 
plàstic i cartró estan saturats. L’alcalde respon que és perquè hi ha gent que no es molesta a plegar 
les caixes de cartró. Per acabar, Jordi Gou diu que cal canviar el sistema si es veu que l’actual no 
funciona.

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA de 27 de juliol de 2017

1) A proposta de l’alcaldia i per unanimitat s’acorda:
Primer: Crear el Consell de Poble, previst a l’article 2 del Reglament de participació popular de 
Bordils.
Segon: Designar les persones següents integrants del Consell de Poble:

- Tots els regidors i regidores de l’Ajuntament
- El senyor Ramón Ribas Galceran, que s’ha presentat com a candidat a representant del poble
- El senyor Josep Bosch Vila, jutge de Pau titular
- La senyora Ma. Lluïsa Serret i Vert, en representació de la Llar de Jubilats i Pensionistes
- La senyora Victòria Massa Mias, en representació de l’AMPA CEIP de Bordils
- La senyora Imma Pi i Negre, en representació de l’ANC, Assemblea Territorial de Bordils
- El senyor Joan Martínez Soler, en representació del Voluntariat de Bordils
- El senyor Marc Combis Ganigué, en representació de l’Associació Juvenil La Pioixa
- El senyor Joan Casas Pagés, en representació de la Penya Blaugrana de Bordils
- El senyor Josep Puig i Puig, en representació del Club Atlètic Bordils
- La senyora Sonia Casademont i Matamala, en representació de l’Associació Girallunes
- La senyora Alba Combis i Ganigué, en representació del Jovent de Bordils

2) A proposta del regidor Lluís Negre, i un cop vist l’acord que l’Ajuntament de Madremanya va pren-
dre en el mateix sentit, vista la tendència de l’empresa Telefónica de España a tancar l’any 2020 les 
centrals amb fil de coure i substituir-les per fibra òptica, per unanimitat s’acorda sol·licitar a Telefóni-
ca de España SAU que prioritzi el tancament de la central telefònica de Bordils i es substitueixi pel 
desplegament de la tecnologia de fibra òptica.

3) Aquest punt tractava la proposta de l’aprovació del conveni de col·laboració entre la Diputació de 
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Girona i l’Ajuntament de Bordils per al cofinançament i les condicions d’execució i lliurament d’una 
caldera de biomassa i xarxa de calor al CEIP de Bordils, però el secretari informa que avui mateix 
l’Àrea de Medi Ambient de la Diputació ha demanat que no s’aprovi el conveni que havien enviat, 
perquè consideren que s’han d’esmenar algunes qüestions. A proposta de l’alcalde i per unanimitat,  
s’acorda retirar aquest punt de l’ordre del dia a l’espera que l’Àrea de Medi Ambient de la Diputació 
lliuri la versió definitiva d’aquest conveni. 

SESSIÓ ORDINÀRIA de 7 de setembre de 2017  

1) S’aproven per unanimitat les actes de les sessions anteriors, l'ordinària de 6 de juliol i l'extraordinària 
de 27 de juliol de 2017.

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

3) A proposta de la regidora Assun Balló, un cop exposat l’estat actual de l’Escola de Música del 
Gironès, per unanimitat s’aprova el Conveni marc de col·laboració entre l’Escola de Música del 
Gironès (organisme autònom del Consell Comarcal del Gironès) i l’Ajuntament de Bordils per a la 
implantació d’una aula de música, que serà vigent des de l’1 de juliol de 2017 fins al 30 de juny de 
2021.

4) En el punt d’acords d’urgència l’alcalde exposa la necessitat de tractar-hi 4 assumptes que no 
estaven previstos. Per unanimitat s’accepta el tractament amb caire d’urgència dels 4 assumptes 
següents:

4-1) Conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i l’Ajuntament de Bordils per al cofi-
nançament i les condicions d’execució i lliurament de la instal·lació d’una caldera de biomassa i 
xarxa de calor al CEIP de Bordils, que s’aprova per unanimitat.
4-2) Modificació de crèdit núm. 3 al Pressupost del 2017, per a cobrir despeses urgents i actua-
cions necessàries que no s’havien previst, amb un total de 59.184,00 €, provinents d’excedent 
de superàvit (54.310,76 €) i de majors ingressos finalistes (4.873,24 €). Aquest punt s’aprova 
amb 6 vots a favor de l’equip de govern i 2 vots en contra de la CUP, que no està d’acord amb 
unes modificacions destinades al que consideren uns pedaços que no solucionen el problema 
dels residus.
4-3) Proposta d’aprovació d’un Pla econòmic financer (PEF), que s’aprova per unanimitat un 
cop escoltada l’exposició de motius que fa el secretari interventor sobre l'obligació de complir els 
objectius d’estabilitat pressupostària i de Regla de la despesa en el termini de l’any en curs i el 
següent, segons detall que figura en l’annex.
4-4) Proposta d’aprovació definitiva del Compte general de la corporació corresponent a l’exercici 
de 2016, que s’aprova per unanimitat.

5) L’alcalde informa sobre la reunió que juntament amb l’alcalde de Celrà i el tinent d’alcalde de 
Cervià de Ter van tenir a Barcelona amb els responsables de Red Eléctrica de España referent al 
projecte de la nova línia d’alta tensió que afectaria molt negativament els tres municipis. Tot i que 
REE no desisteix de la seva implantació, sí que es va constatar una major sensibilitat i disposició a 
estudiar bé les al·legacions presentades pels ajuntament afectats, sensibilitat que no havien mos-
trat en anteriors entrevistes. 



7

La regidora Assun Balló informa que ja s’ha concretat el calendari d’activitats del curs 2017-2018 
i que s’ha publicat en el Facebook municipal, a la web municipal i se’n repartiran a les botigues i a 
l’escola.
La regidora Montse Pou, referent a la Festa Petita i Festa Major, diu que encara no es tenen els 
comptes tancats per tal de poder exposar quin és el resultat des d'un punt de vista econòmic. 
Esmenta que les “Nits Fresques” han anat bé i informa que a finals d’agost ha començat el cicle de 
concerts “La Tornada”.
El regidor Jordi Barrera explica que com a representant de Bordils ha assistit a l’Assemblea General 
del CILMA, que s’ha celebrat a Torroella de Montgrí, en la qual s’ha aprovat una moció de rebuig 
a la línia d’alta tensió que REE vol implantar entre Juià i la Farga 3 a Sant Julià de Ramis. Jordi 
Barrera esmenta la intervenció que el director de l’Agència de Residus de Catalunya, present a 
l’Assemblea, que ha explicat el compromís polític per a la millora de la gestió dels residus munici-
pals a Catalunya i les iniciatives que ja s’estan realitzant amb l’obtenció de bons resultats.

6) En el torn de preguntes el regidor de la CUP Jordi Gou s’interessa pel funcionament del casal 
d’estiu a Bordils. La regidora Assun Balló explica que s’haurà de replantejar el casal d’estiu perquè 
l’assistència  disminueix degut principalment a l’oferta de casals d'altres pobles veïns com Celrà i 
Flaçà, que tenen l’avantatge de poder oferir servei de piscina.

SESSIÓ ORDINÀRIA de 5 d’octubre de 2017 
  
1) S’aprova per unanimitat l’acta de la sessió anterior, ordinària, de 7 de setembre.

2) Un cop verificat el compliment de tots els requisits legals i escoltada la promesa de compliment 
de les obligacions que comporta el càrrec, l’alcalde dóna possessió del càrrec de regidor al candidat 
de la CUP-PA el senyor Carles Nadal i Soy.

3) En el punt de despatx oficial es dóna compte de les resolucions d’alcaldia, correspondència, 
instàncies i disposicions d’interès municipal publicades en els butlletins oficials i, en particular, es 
dóna compte de la notificació rebuda de l’Agència Catalana de l’Aigua, en la qual es comunica 
que l’Ajuntament de Bordils ha estat proposat com a beneficiari d’una subvenció de 17.368,60 € 
amb destinació a la rehabilitació del pou vell de captació d’aigua per a subministrament a la xarxa 
d’aigua potable.

4) A proposta de la regidora Montse Pou i per unanimitat, s’aprova la proposta d'un conveni de 
col·laboració entre el Consorci de Benestar Social Gironès – Salt i l’Ajuntament de Bordils per al 
desenvolupament del projecte comarcal de prevenció i pal·liació de la pobresa energètica a la co-
marca del Gironès. 
La regidora Montse Pou fa una petita observació sobre la decisió que a vegades pren el Consorci 
de Benestar Social, quan estableix que, en convenis d’àmbit comarcal que impliquen la totalitat dels 
municipis, tots els ajuntaments han de fer una aportació econòmica, com és aquest cas, i en canvi 
en d’altres convenis, com pot ser el de mediació intercultural, que per la seva pròpia problemàtica 
afecta  també tota la comarca, només una part dels municipis aportació econòmica. 
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5) En el punt d’acords d’urgència, un cop acceptat per unanimitat el tractament d’urgent, es presen-
ta una moció de rebuig i condemna dels vergonyosos fets que l’Estat espanyol va protagonitzar el 
dia 1 d’octubre de 2017, en què va exercir una dura violència davant uns ciutadans absolutament 
indefensos que, amb actitud cívica, serena, coratjosa, pacífica i persistent, van sortir a votar i exer-
cir la democràcia malgrat les amenaces i l’estat de setge i por.
Per aquest motiu, el Ple de l’Ajuntament de Bordils, per unanimitat, adopta el següent acord:

Primer: Condemnar de forma enèrgica, alta i clara tota la violència injustificada generada per 
l’Estat espanyol, emparat pel seu Govern, contra veïns i veïnes dels nostres pobles i ciutats que 
l’únic que volien era exercir la democràcia. Unes agressions dictades pel Govern de l’Estat que 
van provocar més de 900 ferits, quatre d’ells ingressats en centres hospitalaris.
Segon: Donar tot el suport a les persones ferides durant les càrregues policials del dia 1 d’octubre 
a Catalunya.
Tercer: Exigir la retirada dels efectius policials del Cuerpo Nacional de Policia i la Guardia Civil 
enviats de manera expressa per impedir l’exercici democràtic de votar en un referèndum, repri-
mint amb violència les llibertats i drets fonamentals de la ciutadania. Demanar que el Govern 
de l’Estat assumeixi totes les responsabilitats pels danys personals i materials conseqüència 
d’aquesta brutal repressió.
Quart: Demanar la dimissió del delegat del Govern d’Espanya a Catalunya, senyor Enric Millo, 
com a un dels principals responsables per l’actuació violenta i desproporcionada dels cossos 
policials espanyols en molts col·legis electorals i declarar-lo persona no grata al nostre municipi.
Cinquè: Reconèixer l’actitud, valentia i el comportament cívic i pacífic de més de 2 milions de 
persones que aquest diumenge es van expressar a les urnes, tot i l’estat de terror que va voler 
imposar l’Estat espanyol, i  a qui es va usurpar el vot ja dipositat dins d’urnes requisades.
Sisè: Demanar la mediació i el suport de les institucions europees i de la comunitat internacional.
Setè: Deixar constància que els municipis catalans i els seus càrrecs electes estaran al costat 
d’allò que decideixin les institucions catalanes, el Govern català i el Parlament de Catalunya.

6) En el punt d’informacions la regidora Assun Balló explica que s’ha començat bé el programa 
d’activitats i que hi ha hagut prou gent apuntada a Kung Fu, Pilates, Ioga i Bio respiració.
La regidora Montse Pou comenta que, malgrat hi ha activitats que no funcionen amb els joves, in-
tentarà tirar endavant la de teatre. Informa també que, comm que properament  es compliran els 10 
anys de la creació de la “Zona Jove de la Llera del Ter” el Consell Comarcal del Gironès ha proposat 
engegar un procés participatiu per tal d’avaluar la feina feta i per a reorientar-la si cal, adaptant-la 
a les possibilitats de les administracions implicades i a les necessitats del jovent d’aquesta zona 
formada pels municipis de: Bordils, Cervià de Ter, Flaçà, Juià, Madremanya, Medinyà, Sant Joan de 
Mollet, Sant Jordi Desvalls i Viladasens.
El regidor Jordi Barrera informa sobre l’Assemblea General del Consorci del Ter, celebrada el pas-
sat 28 de setembre, en la quals a més de l’aprovació de la plantilla de personal i el pressupost ge-
neral, que puja a 210.346,51 €, es van repassar els projectes més importants que s’estan executant 
aquest 2017, com la promoció de la Ruta del Ter, i la incorporació de 4 nous ajuntaments, que són 
Vilobí d’Onyar, Canet d’Adri, Sant Martí de Llémena i Sant Aniol de Finestres, que sumen un total 
de 65 ajuntaments de la Conca del Ter.

7) En el punt de precs i preguntes la regidora Assun Balló, seguint el fil de la consulta que en 
l’anterior ple la CUP havia fet sobre el casal d’estiu, informa que d'un total del 25 infants inscrits 
al casal, n’hi havia 17 de Bordils. Pel que respecta a l’Escola de Música del Gironès, la mateixa 



regidora explica que es manté el nombre d’alumnes i que fins i tot augmenta en el conjunt de la 
comarca.

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA de 19 d’octubre de 2017  

1) Proposta de modificació de les Ordenances Fiscals per a l’exercici 2018 i següents:
Núm. 8, reguladora de la taxa pel servei de recollida, transport, tractament i eliminació d’escombraries 
i altres residus urbans. Per tal que questa taxa quedés equilibrada entre ingressos i despeses, un 
cop vist l’estudi econòmic que engloba l’augment dels costos de transports i tractaments, així com 
del cànon que aplica la Junta de Residus de Catalunya, caldria un augment del 12,51% respecte 
de l’any passat. Per tal que l’augment no sigui tan sobtat es proposa que, a través de recursos de 
l’Ajuntament, se n’absorbeixi el 5,51% i la puja directa al contribuent sigui del 7%, de manera que en 
el cas més generalitzat, que són els habitatges la quota passaria de 147,66 €/any el 2017 a 158,00 
€/any el 2018.
Núm. 12, reguladora de la taxa per ocupació de terreny d’ús públic de parades, barraques, casetes 
de venda, espectacles, atraccions de circ o similars. Es proposa crear un nou epígraf dins l’epígraf 
núm. 2, per als casos en què l’ocupació és d'1 a 60 m2, amb una quota de 15,00 €/dia.
Núm. 14, reguladora de la taxa per al subministrament d’aigua potable. Es proposa un increment 
en la quota fixa domèstica (i petits comerços) de 0,30 €/mes, que passaria de 3,649 €/mes a 3,95 
€/mes, i la quota fixa  industrial que fins ara era de 88,697 €/mes passaria a 97,00 €/mes.  
El regidor de la CUP Jordi Gou manifesta que, tot i que estan d’acord amb la modificació de 
l’ordenança núm. 12 i l’augment de la taxa en el tema de l’aigua potable, votaran en contra d’aquest 
punt degut a la seva oposició en l’augment de la quota de la taxa d’escombraries, ja que no s’aborda 
el tema de fons en la gestió de residus i que cada any ens trobarem en la mateixa situació, atès que 
el cànon per tona que aplica l’Agència Catalana de Residus augmenta molt cada any. També volen 
remarcar que encara que del 12,51%  d’augment dels costos se n’apliqui directament un 7% sobre 
la taxa, l’altre 5,51% restant seguirà repercutint sobre els ciutadans via altres impostos.
Jordi Gou comenta que l’empresa Urbaser, concessionària del Consell Comarcal per a la recollida 
selectiva, té com a principal accionista Florentino Pérez, que segons ell representa la “camorra es-
panyola”. L’alcalde replica que per fer fora una empresa no serveix l’argument d’utilitzar el nom de 
la persona que n'és l'accionista, sinó que el que compta és si l’empresa va guanyar netament una 
licitació. El regidor de la CUP accepta que Urbaser va guanyar lícitament el concurs perquè complia 
allò que regien les bases de contractació, però diu que el Consell Comarcal no ofereix altra opció 
que el servei que fa aquesta empresa i que també el podríem licitar nosaltres valorant factors ètics 
en l’oferta.     
Els regidors de la CUP reiteren el que ja han dit en altres ocasions de l’estudi que ells van fer sobre 
el problema dels residus a Bordils en el qual s'apuntava que una de les possibles solucions seria 
implantar el sistema de recollida “porta a porta”. Per la seva part, l’alcalde insisteix que bona part 
del problema i les conseqüències que en patim a Bordils és a causa de les aportacions de residus 
provinents de Celrà des que en aquest municipi varen implantar el sistema “porta a porta”, i també 
per la seva mala gestió.

Jordi Gou reconeix que una part de la gent de Celrà ve a tirar els residus a Bordils, tot i que segons 
dades de l’Agència de Residus abans que Celrà fes el canvi de sistema, a Bordils ja no teníem uns 
bons resultats en la gestió del servei.
Finalment, les propostes són aprovades per 6 vots a favor de l’equip de govern i 3 vots en contra 
de la CUP. 
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SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA URGENT de 19 d’octubre de 2017 
  
1) Per unanimitat s’accepta donar el caràcter d’urgència a  la moció de condemna a les resolucions 
de l’Audiència Nacional sobre la presó sense fiança per als presidents de les entitats Òmnium Cul-
tural i Assemblea Nacional Catalana i l’adopció de mesures cautelars vers el major i la intendenta 
dels Mossos d’Esquadra. Així doncs, també per unanimitat es pren el següent acord:

Primer: Condemnar de forma enèrgica, alta i clara la presó preventiva sense fiança per a Jordi 
Sànchez i Picanyol, president de l’Assemblea Nacional Catalana i per a Jordi Cuixart i Navarro, 
president d’Òmnium Cultural, i sol·licitar la seva posada en llibertat de forma imminent.
Segon: Exigir la suspensió immediata de tots els processos judicials oberts relacionats amb la 
celebració del referèndum: abans, durant i després del referèndum per defensar-ne els resultats.
Tercer: Condemnar l’actuació de les diferents institucions estatals i del govern espanyol que han 
perdut tota la legitimitat des del dia 20 de setembre de 2017 fins al dia d’avui.
Quart: Demanar el suport de les institucions europees i de la comunitat internacional per a la 
constitució de la República Catalana.
Cinquè: Reiterar al Parlament de Catalunya que defensi el resultat del referèndum de l’1 d’octubre, 
i en conseqüència declari la República Catalana Independent i deixar constància que els mu-
nicipis catalans i els seus càrrecs electes estaran al costat d’allò que decideixin les institucions 
catalanes, el Govern català i al Parlament de Catalunya.
Sisè: Comunicar aquest acord al Parlament de Catalunya, a l’Assemblea Nacional Catalana, a 
Òmnium Cultural, a l’Associació Catalana de Municipis, a l’Associació de Municipis per la Inde-
pendència, al Parlament Europeu, al Consell d’Europa i al Govern d’Espanya.

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA URGENT de 24 d’octubre de 2017

1) Per unanimitat s’acorda donar caràcter d’urgent a aquest ple extraordinari en el qual es presenta 
una moció contra la suspensió de l’autonomia, la repressió i la retallada de drets que, canalitzat a 
través de l’article 155 de la Constitució Espanyola, promouen el Govern del Partit Popular, el Partit 
Socialista i el Partit  de Ciudadanos. 
Moció que s’aprova per unanimitat:

Primer: Manifestar el suport al Govern de Catalunya i al Parlament per fer efectiu el mandat po-
pular del passat 1 d’octubre en els termes que estableix la Llei de referèndum d’autodeterminació 
i la Llei de transitorietat jurídica i fundacional de la república aprovades pel Parlament de Cata-
lunya.
Segon: Condemnar la violació de drets fonamentals a Catalunya a través de les mesures repres-
sives aplicades per l’Estat espanyol contra la població i les institucions catalanes.
Tercer: Instar el Govern espanyol i els partits que li donen suport a aturar la suspensió de 
l’autonomia de Catalunya que ja estan portant a terme i que volen reblar amb l’aplicació de 
l’article 155 de la Constitució espanyola.
Quart: Comunicar aquest acord al president de la Generalitat de Catalunya, a la presidenta del 
Parlament de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a l’Associació de Municipis per la 
Independència, al Govern espanyol i als grups polítics del Parlament de Catalunya.

10



SESSIÓ ORDINÀRIA de 2 de novembre de 2017 

1) S’aproven per unanimitat les actes de les sessions anteriors, l'ordinària de 5 d’octubre, extraor-
dinària de 19 d’octubre i les extraordinàries urgents de 19 d’octubre i de 24 d’octubre, després 
d’incorporar una esmena del regidor Carles Nadal a l’acta de la sessió extraordinària de 19 d’octubre.

2) En el punt de despatx oficial es dóna compte de les resolucions d’alcaldia, correspondència, 
instàncies i disposicions d’interès municipal publicades en els butlletins oficials. En particular es 
dóna compte de la notificació de l’Agència Catalana de Residus que concedeix una subvenció de 
8.369,66 € per a la  compra i utilització d’àrid reciclat amb marcatge CE provinent de residus de la 
construcció i destinats a reforma i arranjament de camins. 

3) Per unanimitat s’accepta tramitar com a acord d’urgència la proposta d’acceptació de la trans-
missió gratuïta i lliure de càrregues d’una porció de terreny de 35,25 m2 de la finca de carrer Migdia 
núm. 2 que el senyor Rafel Font Teixidor cedeix a l’Ajuntament per a destinar-la a vial públic d’acord 
amb l’alineació i l’amplada marcada en el Planejament urbanístic de Bordils. La transmissió és ac-
ceptada per unanimitat.

4) El regidors Lluís Negre i Assun Balló informen sobre el que es va tractar a la reunió d’alcaldes i 
regidors que es va celebrar el passat 18 d’octubre a l’Àrea de Promoció Econòmica de Celrà que, 
principalment, va girar a l’entorn de productes locals, productes ecològics, segell de proximitat, 
subvencions del SOC per a desenvolupament local, projecte de compra col·lectiva i instal·lació de 
plaques solars per a autoconsum, entre altres. 

5) No hi ha precs ni preguntes.
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S’AMPLIA LA PLANTILLA MUNICIPAL, DURANT 6 MESOS
L’Ajuntament de Bordils va fer les gestions pertinents per optar a la contractació d’una persona ins-
crita a la Garantia Juvenil, amb estudis de cicles formatius o universitaris finalitzats, com s’establia a 
l’ordre TSF/213/2016, d’1 d’agost i la Resolució TSF/1979/2017, per a la concessió de subvencions 
als ajuntaments destinades a incentivar la contractació en pràctiques de persones joves benefi-
ciàries del Programa de Garantia Juvenil de Catalunya. La Generalitat de Catalunya, a través del 
Servei d’Ocupació de Catalunya, amb el suport econòmic del Fons Social Europeu i el Ministerio de 
Empleo i Seguridad Social, subvenciona el 100% del cost de la professional. 

D’acord amb les llistes i perfils de les persones derivades del SOC que complien les bases de la 
convocatòria, es va seleccionar, d’entre les persones candidates per a cada convocatòria, Marina 
Vallmajó, que treballarà per a l’Ajuntament de Bordils durant 6 mesos, fins a maig de 2018, i hi farà 
tasques de suport a projectes d'educació. 
Els joves que poden inscriure's a la Garantia Juvenil han de complir  els requisits següents:

- Tenir entre 16 i 29 anys (tots dos inclosos).
- No estar treballant des de fa 30 dies ni estar estudiant des de fa 90 dies en el moment d’apuntar-
s'hi.
- Tenir DNI/NIE o permís de treball.
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Els residus es divideixen en dos grans grups, els que no reben cap tractament (fracció resta) i aquells que es 
poden reciclar (recollida selectiva). Dins de la fracció festa (fraccions no selectives) tenim dos sistemes de 
gestió, el primer és via un abocador, per tant, emmagatzemar els residus sota terra, i el segon és enviar-los 
a una incineradora per ser cremats traspassant la contaminació del sòl a l’aire. Tant un sistema com l’altre 
estan quedant saturats, cap municipi vol abocadors en el seu terme, però la necessitat de disposar-ne no 
deixa d’augmentar, i en el cas del Gironès hi ha la previsió d’ampliar la capacitat de la incineradora.
ON SOM?
Segons dades de l’Agència Catalana de Residus, Bordils obté pitjors dades que la mitjana del municipis de 
la comarca del Gironès tant en fracció resta (escombraries) com en Recollida Selectiva (reciclatge). Si bé 
és cert que és, en els darrers tres anys que els resultats són clarament desfavorables, no cal obviar que 
ja històricament hem estat a la cua dels municipis de la comarca, i que generem més quantitat de fracció 
resta (FR) i menys quantitat de recollida selectiva (RS) que la mitja de la comarca. A més,  hem de partir 
de la base que la millor política de residus és la que no en genera, i Bordils produeix més kg/persona i any  
d’escombraries (FR) que la majoria dels municipis del Gironès.
En els gràfics següents podem observar l’evolució del nostre municipi enfront de la resta de la comarca i 
podem constatar que, a partir del 2014, aquesta diferència s’ha accentuat de manera preocupant*.

A partir del 2013, any en què Celrà va instaurar el sistema de gestió “porta a porta”, el volum d’escombraries 
a Bordils ha augmentat significativament perquè alguns veïns de Celrà vénen a llençar-hi les seves. Si es-
tudiem les dades abans i després d’aquest any, observem que en el període 2010-2012 cada habitant de 
Bordils va generar 43 kg/persona més que la mitjana dels municipis de la comarca, mentre que els anys 
2014-2016 aquest diferencial es va disparar fins als 201 kg/habitant. Aquest increment s’explica per diversos 
factors, un d’ells pot ser l’anomenat “turisme de residus” generat per aquests habitants de Celrà, però també 
hem de tenir en compte la disminució del reciclatge de la població de Bordils, ja que en el període 2010-2012 
vam recollir 85 kg/habitant menys que la mitjana de la comarca, i en el trienni 2014-2016 aquesta xifra va 
empitjorar fins a 159 kg/habitant,menys que la mitjana de la comarca*. El fet de responsabilitzar dels nos-
tres problemes a aquests veïns incívics no ens ha de lliurar de buscar una solució als nostres problemes, 
i hauríem de prendre consciencia de la situació per tal de trobar les mesures més adequades per 
revertir aquesta tendència preocupant.

OPINIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS CUP-PA BORDILS
 A BORDILS, TENIM UN PROBLEMA!
Lluny queden ja els anys en què Bordils i altres municipis de les rodalia, abo-
caven els seus residus urbans a les Gavarres i les lleres del riu. La societat 
de consum actual que produeix residus sense fre, està saturant els actuals 
sistemes de gestió i tractament de residus, fins arribar al punt de ser del tot 
insostenible.
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OPINIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS CUP-PA BORDILS 
ON HEM D’ARRIBAR?
L’objectiu fixat per la Unió Europea és que l’any 2020 els estats membres reciclin el 50% dels residus, i 
actualment la ràtio catalana es situa en el 30%. Per aquest motiu, la futura Llei de residus de Catalunya 
penalitzarà els municipis que abusin de l’abocador i no arribin als mínims fixats en reciclatge. Segons dades 
facilitades per l’Agència de Residus de Catalunya, a Bordils únicament el 28% aprox. dels residus es recullen 
de manera selectiva. La distribució de residus el passat 2016 va ser la següent*:

Segons declaracions del director de l’Agència Catalana de Residus, Josep Mª Tost, el preu per tona abocada 
en un dipòsit controlat a Catalunya augmentarà un 57% durant els pròxims 3 anys,  i els ajuntaments que 
no arribin a l’objectiu establert, hauran d’afrontar sancions de l’Administració. Tenint en compte la tendència 
del volum generat i els costos estimats, l'Ajuntament de Bordils ha previst un augment del 12,5% en des-
peses en gestió d’escombraries per al pròxim any 2018, aquest augment quedarà repercutit en un 7 % a la 
taxa d’escombraries de cada contribuent i un 5,5% serà assumit pels recursos de l’Ajuntament en detriment 
d’altres partides pressupostàries. Malauradament l’increment no serà excepcional, ja que si res no canvia 
els augments en la despesa de gestió residus augmentaran de manera continuada durant els pròxims anys.

ALTERNATIVES AL SISTEMA ACTUAL
Actualment, a Catalunya, s’utilitzen dos sistemes de recollida de residus, el tradicional (amb contenidors 
instal·lats al carrer, ja sigui amb clau d’accés per als veïns o sense) i el porta a porta (PaP). El sistema tra-
dicional va servir per a organitzar la recollida d’escombraries de manera ordenada i higiènica, però tal com 
hem apuntat, aquest sistema ha quedat obsolet i s’ha demostrat que no és sostenible. El sistema PaP com-
pleix amb dos dels grans objectius que ha de satisfer un model de gestió de residus: es redueix la quantitat 
de residus  generats i s’augmenta el percentatge de recollida selectiva.
En el termini d´un any i mig, 172 ajuntaments de Catalunya que acumulen uns 490.000 habitants posaran 
en marxa el sistema de recollida de residus porta a porta. Alguns d´ells també implantaran una tarifa per 
estimular el reciclatge, de manera que les persones que reciclin més pagaran menys.
Si voleu més informació, podeu consultar l’informe que hem penjat a l'adreça següent http://bordils.cup.cat/ 
                                          * Dades extretes de l’Agència Catalana de Residus.
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L'Ajuntament de Bordils, amb 1.746 habitants, no disposa de massa recursos econòmics ni humans 
(no hi ha professionals tècnics propis a la plantilla de l'Ajuntament) per planificar i desenvolupar 
activitats dirigides exclusivament als joves del seu municipi. 
 
Actualment, de forma majoritària, gran part dels programes estan dirigits al col.lectiu de 12 a 17 
anys. Aquest fet no és pas voluntat dels agents de joventut, sinó de la percepció que els joves tenen 
dels serveis que s'ofereixen. L'àmbit de l'habitatge no és possible tractar-lo; l'àmbit del treball és 
complicat més enllà d'oferir els serveis de la Garantia Juvenil per al conjunt de la comarca i la borsa 
de treball de l'Ajuntament de Celrà, amb qui tenim mancomunats els serveis de dos professionals 
AODL. Excepcionalment, l'estiu impulsem la contractació de brigades joves durant dos mesos. 
També, enguany, s'ha disposat d'una professional (integradora social) a través del contracte en 
pràctiques de la Garantia Juvenil, que ha dedicat la meitat de la jornada contractada a la regidoria 
de joventut. Això, a novembre de 2017, s'ha pogut repetir amb la nova convocatòria del SOC, i fins 
a maig de 2018, es comptarà amb la Marina Vallmajó. 

A Bordils fa anys que tenim mancomunats els serveis de joventut 
amb el Consell Comarcal del Gironès a través del programa 
d'agents de joventut compartits, amb la que anomenem Zona 
Jove de la Llera del Ter. 

L'Ajuntament de Bordils i la resta de municipis que mancomunem 
els serveis de joventut conformant la Zona Jove de la Llera del 
Ter, juntament amb l'Oficina Comarcal de Joventut del Consell 
Comarcal del Gironès programem un seguit d'activitats i accions que, 
emmarcades en cadascun dels plans local de joventut, any a any, 
procuren donar sortida a les inquietuds del jovent i atenem, amb els 
recursos disponibles, les seves necessitats. Fa anys que rebem el 
suport econòmic directe i indirecte de la Direcció General de Joventut. 

ZONA JOVE DE LA LLERA DEL TER,  (2007-2017)
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ZONA JOVE DE LA LLERA DEL TER, 10 ANYS (2007-2017)

Els altres àmbits de la vida dels joves són els que més treballem des de les regidoria de l'Ajuntament, 
a través dels agents de joventut. En realitat, doncs, des de Zona Jove es treballa principalment els 
àmbits de vida educatius, de cohesió social, de foment de participació i la integració de tots els 
col·lectius. Paral·lelament s'ofereixen accions per a la sensibilització, hàbits de vida i la promoció 
de la salut. Busquem ser a prop dels joves i acompanyar-los en el seu procés de creixement, ja 
sigui des dels locals joves a les tardes; anant a l'Institut amb el programa Pidce( punt d'informació i 
dinamització juvenil a l'Institut), el de suport als delegats, o el programa "cuida't"; programant cursos 
monogràfics o cursos d'interès per als joves o muntant sortides mancomunades amb altres  joves 
de la comarca. 

També, a les dues entitats juvenils se'ls faciliten espais propis o compartits, i el suport i les  
subvencions específiques per impulsar les accions que els interessa, ja sigui per als mateixos joves 
o per al conjunt del poble.  

Malgrat els esforços fets, la realitat ens demostra que des de Zona Jove de la llera del Ter, generació 
rere generació, quan s'arriba a la majoria d'edat, acabats els estudis obligatoris, es prescindeix dels 
nostres serveis. Tot i veure-ho i viure-ho amb decepció, ens trobem que tampoc poden incorporar 
nous projectes per manca de recursos humans i econòmics. Ja és prou complicat poder impulsar 
amb garanties les propostes que fem per als joves que viuen al poble. La ràtio de participants en 
les activitats creades és molt baixa i el cost de l'activitat acaba essent molt elevat. A vegades s'han 
suspès activitats per haver-hi pocs participants i no arribar al mínim. També ens interessa millorar  la 
cohesió social i la interacció entre els joves nascuts al municipi i els joves de famílies nouvingudes 
de l'estranger, especialment els provinents de Romania.  



Com s'ha dit, no hi ha altres professionals de joventut treballant en el municipi, excepte els 
serveis socials un dia a la setmana, per tant, també és difícil tirar endavant propostes conjuntes. 
Treballem més amb el teixit associatiu que amb professionals del municipi. El que sí fem és intentar 
mancomunar o compartir professionals o accions amb altres regidories de joventut de la comarca. El 
que procurem, any a any, és consolidar i mantenir els programes que funcionen i anar-los adaptant 
a les necessitats de les noves generacions de joves, no continuar amb iniciatives quan aquestes 
perden interès: butlletí jove, el carnet jove, etc. 

Des del Consell Comarcal del Gironès, i coincidint que fa 10 anys que hi ha convenis per als serveis 
de joventut en els municipis de la Zona Jove de la Llera del Ter, aquest darrer trimestre de 2017 
ens hem proposat engegar un procés participatiu “10 anys de Zona Jove". La voluntat és avaluar la 
feina feta per reorientar-la, si cal, i per adaptar-la a les necessitats del jovent d'aquesta zona i a les 
possibilitats de les administracions implicades. 

Fem un repàs ràpid del que ha sigut Zona Jove

Si fem  un càlcul senzill, comprovem que el jovent que ara té 25 o 26 anys són els primers 
que han gaudit dels serveis de joventut al municipi. Si els preguntem, segurament recorda-
ran els noms dels diferents professionals de joventut que hi ha hagut: uns pocs mesos de la 
Meritxell Coll i la Marta Angelats; Xavier Salvador (desembre 2008 a setembre 2010); Jordi 
Barrera (de setembre 2010 a desembre 2015); Cora Rosell (de novembre 2015 a novembre 
2017); Adrià Freixa, com a monitor en pràctiques; Oriol Rostan (de març 2016 a novembre 
de 2017) i, la darrera tècnica de joventut és l'Ariadna Jordà, que ha començat a treballar el 
2 d'octubre de 2017. El conjunt de professionals han tingut com a referents diferents polítics: 
Juan Antoni Simon, Xavier Casademont i Montse Pou. Potser també recordaran que l'any 
2009 es va crear la marca Zona Jove de la Llera del Ter a través d'un concurs que va guan-
yar en Jordi Guash. 

Els noms no són l'important sí que ho són les petjades fetes i les experiències viscudes al 
costat de les persones joves del poble que, juntament amb el teixit de la gent Bordils i de les 
entitats, anem fent camí. 

Sabem que hi ha mancances, però no sempre tenim la clau per donar-hi resposta. La darre-
ra iniciativa és detectar entre tots què podem fer per millorar i per això volem fer diverses 
trobades amb el joves del poble per parlar obertament de la seves preocupacions i ocupa-
cions, i també se'ls passarà un enquesta a través de l'Institut. 

Moltes gràcies a tothom per la feina feta. 

ZONA JOVE DE LA LLERA DEL TER, 10 ANYS (2007-2017)
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Recull de fotografies representatives d'alguns moments viscuts durant els 10 anys d'activitats 
organitzades des de la Zona Jove de la Llera del Ter. I la resta, a la memòria de cadascun dels 
joves que inividualment o de forma col·lectiva ho han viscut. 

ZONA JOVE DE LA LLERA DEL TER, 10 ANYS (2007-2017)
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MANTENIMENT I MILLORES

REPARACIÓ DEL PARQUET ESPORTIU DEL PAVELLÓ BLANC-I- VERD
L’Ajuntament de Bordils es va acollir a la subvenció destinada al finançament de l’acció de promoció 
i foment de l’activitat física i l’esport a les comarques gironines del Servei d’Esports de la Diputació

El pavelló Blanc-i-Verd ja té més de 30 anys i les necessitats i les normatives sobre aquest espai 
han anat canviant de forma accelerada.
A la grada hi mancava un espai adequat a les necessitats de les persones amb mobilitat reduïda 
que fés possible que estiguessin asseguts amb la resta del públic. Per això, s'hi ha habilitat una 
zona d'uns 3 metres d’amplada per 1,50 metres de fondària, amb la corresponent senyalització i 
protecció de l’espai  amb la col·locació d’una barana a tot el seu perímetre.
A novembre de 2017, queda pendent col·locar una tarima de fusta que permeti una millor visibilitat 
de les persones. 

RESERVA ESPAI DISCAPACITATS A LA GRADA DEL PAVELLÓ BLANC-I-VERD

Com que hi havia diverses zones on 
el parquet estava malmès degut a 
l’afectació de l’aigua i per no provocar 
danys ni lesions als jugadors i a les ju-
gadores, s'ha actuat en el sanejament i 
reparació de la subbase i s'ha restaurat  
totalment el parquet. S'ha polit i massillat 
i posteriorment s'hi ha aplicat vernís cer-
tificat per a l’esport.
El cost de l'obra executada ha estat 
29.898,50€.
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MANTENIMENT I MILLORES

El pavelló d’esports Blanc-i-Verd de Bordils té 
una afluència de públic molt considerable, en 
especial els dies de partits de competició dels 
equips de més alta categoria esportiva. Per això, 
s'ha ampliat la zona d’aparcaments de la cara 
oest i s'ha instal.lat un fanal d’il·luminació en 
aquesta zona. 

APARCAMENT I LLUMINÀRIES DEL PAVELLÓ BLANC- I- VERD

L’Ajuntament ha anat cercant alternatives 
d’aparcament a tot el perímetre del nucli antic 
per ampliar els espais existents.

S’han adquirir dues finques de titularitat privada,  
que s’han esplanat i adequat per ubicar-hi noves 
places d’aparcament, que permetran respondre 
a la demanda d’aparcament en aquesta zona.

AMPLIACIÓ DE L'APARCAMENT DEL CARRER MONTSERRAT

MILLORES EN LA DIFUSIÓ DELS ESPAIS D'INTERÈS LOCAL
L’Ajuntament ha començat posar codis QR als 
principals llocs d’interès del poble per tal que els 
visitants que ho desitgin puguin obtenir informa-
ció addicional del lloc que estan veient. 
Trobem codis QR a l'església, el rentador, 
l'Alsina, els Arbres Blancs, el Bordilenc, el Freixe 
del Pla de Mollet, Està previst continuar instal·lant-
ne més.
El codi QR és un codi de ba-
rres bidimensional que  per-
met connectar-se, a través 
de la càmera d'un telèfon 
intel·ligent o tauleta tàctil 
entre d'altre, i poder visualit-
zar la informació a través 
d'adreces web. 
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CAT@SALUT  LA MEVA SALUT

El Cat@Salut La Meva Salut és un espai digital segur que permet 
al ciutadà, a través d'una identificació digital, accedir a la seva 
informació personal de salut, fer consultes i realitzar tràmits.

Potser heu sentit a parlar de la carpeta La Meva Salut, però no en coneixeu la utilitat. La seva fina-
litat és millorar la qualitat de l'atenció, la utilització dels recursos i, per tant, l'eficiència del sistema 
sanitari públic. Aquesta eina us permet la consulta de les vostres dades i vol promoure la corres-
ponsabilitat sobre la cura de la vostra salut, ja que teniu accés a la vostra informació assistencial.

Els professionals sanitaris, amb acreditació i autorització prèvia, poden compartir i consultar la infor-
mació de l'historial clínic de les persones que atenen, des dels diferents hospitals i centres d'atenció 
primària. D'aquesta manera, es pot evitar la repetició de proves o haver de demanar-vos informes 
si us traslladeu de localitat. 

Quines dades hi ha?
La informació més important per facilitar l'atenció de la vostra salut: malalties que heu patit, medi-
caments que esteu prenent, proves diagnòstiques que us han fet i immunitzacions. En concret, hi 
ha la informació següent:

Dels centres d'atenció primària on heu estat atesos:
• diagnòstics
• medicaments prescrits
• vacunes (immunitzacions)

De l'atenció rebuda a hospitals:
• informes d'alta d'ingrés
• informes d'urgències
• informes dels metges especialistes

De proves o intervencions que us han fet:
• informes de laboratori (resultats d'analítiques)
• informes de diagnòstic per la imatge (radiologia)
• informes d'altres proves que us han fet
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CAT@SALUT  LA MEVA SALUT

Eulàlia Miret Esteve 
Referent de Gestió i Serveis. EAP Celrà 

Institut Català de la Salut Girona 
Departament de Salut | Generalitat de Catalunya

CAP Celrà 

Què he de fer per accedir-hi?
Per accedir al Cat@Salut La Meva Salut cal presentar el DNI i el codi d'identificació personal (CIP) 
de la vostra targeta sanitària individual (TSi). Amb aquesta documentació doneu consentiment per 
obtenir les credencials d'accés. 
Us el podem facilitar si us adreceu personalment a qualsevol dels consultoris locals de l'Àrea Bàsica 
de Salut Celrà, encara que no sigui el vostre Centre d'Atenció Primària assignat de referència.
L'acreditació és personal i només per a persones que siguin majors d'edat. 

Com saber-ne més?
Per a més informacio, podeu consultar aqueest vídeo a internet:

https://www.youtube.com/watch?v=UmhLGibqfX0&authuser=0

Vols que l’Ajuntament de Bordils t’avisi per Whatsapp de totes les coses importants que passen al 
poble o 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 WHATSASPP
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RECOMANACIONS DE SALUT

A la llarga, beure excessivament pot tenir conseqüències per a la salut com ara pèrdua de la gana, 
dèficits de vitamines, impotència sexual o  obesitat.

Ens pot tornar dependents  de la beguda i causar malalties greus com la cirrosi hepàtica, la pan-
creatitis o el  càncer de llavi, d’esòfag o de laringe, malalties cardiovasculars, lesions derivades 
d’accidents de trànsit, absentisme laboral, problemes psicològics, etc.

Per evitar l'aparició de problemes associats al consum d'alcohol, es recomana, en general, beure'n 
menys i sempre per sota dels nivells considerats de risc.

En funció del procés d’elaboració, les begudes alcohòliques es poden classificar en dos grups:

• Begudes fermentades: s’obtenen  de la fermentació dels sucres que contenen  el raïm, la poma... 
o cereals com ara la civada. El vi, la sidra, el cava o la cervesa són begudes fermentades. La gra-
duació d’aquesta mena de begudes va dels 5 als 15 graus, és a dir, contenen entre un 5% i un 15% 
d’alcohol pur.

• Begudes destil·lades: s’obtenen sometent  les begudes fermentades a un procés de destil·lació. 
En són exemples el whisky, la ginebra, el rom... La seva graduació és força més elevada que la de 
les begudes fermentades i oscil·la entre els 17 i els 45 graus (dit d’una altra manera: contenen entre 
un 17% i un 45% d’alcohol pur).
 
L’alcohol ingerit s’absorbeix ràpidament a través de les parets de l’estómac i de l’intestí prim, és 
transportat per la sang a la resta d’òrgans i afecta així el cervell. Factors com ara l’edat, el pes, el 
gènere, la quantitat i la freqüència del consum, o algunes de les seves característiques (beure en 
dejú o després de menjar), poden modificar la intensitat i la durada dels efectes.

Amb l’alcohol, cal anar amb compte. Ens pot semblar que en bevem “una quantitat normal” i no 
adonar-nos que, en realitat, n'estem bevent massa i que això ens pot ocasionar problemes, tant a 
nosaltres com a les  persones que ens envolten .

Us heu parat a pensar quina quantitat d'alcohol beveu?

Ho feu a diari o només els caps de setmana? Beure massa és negatiu, com ja hem dit, però què 
vol dir beure massa?

Les anomenades UBE o unitats de beguda estàndard us ajudaran a calcular-ho:
  1 UBE  equival a  una copa de vi de 100 ml o  una cervesa o un cigaló o un xopet.
  2 UBE equival a una copa de conyac o 1 copeta de licor ó un whisky o un cubata.

Sabies que l'alcohol .......
és la droga més consumida i acceptada 
a la nostra societat  i una de les  que més 
problemes socials i sanitaris genera? 
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RECOMANACIONS DE SALUT

Segons l'Organització Mundial de la Salut, el consum diari d'alcohol no pot superar les 4 UBE en els 
homes i les 2 UBE en les dones.

Exemple:
 

No haurien de superar  200 ml  de vi al dia o no més d’una copeta de licor o  no 
més de 2 cerveses diàries. Una o altra opció, no la suma de totes.    

No haurien de superar 2 gotets de licor al dia o  no superar  els 400 ml de vi ó  4 
cerveses  diàries.  Una o altra opció, no la suma de totes.

 

• Alcohol i medicaments
El consum de begudes alcohòliques és contraindicat amb alguns medicaments. Fins i tot en petites 
quantitats pot resultar perillós, com en el cas dels  ansiolítics o fàrmacs de característiques similars.

• Alcohol i conducció
Legalment, es prohibeix conduir amb una concentració d'alcohol a la sang (alcoholèmia) superior 
a 0,5 g/l. Amb el consum de dos gots de vi o de dues cerveses en un espai de temps breu es pot 
superar aquest límit. Però ja amb nivells més baixos es presenta una disminució dels reflexos i una 
eufòria que porta a sobreestimar les pròpies facultats.
 
Consells per ajudar a reduir el consum  d’alcohol

• Procureu beure menys i, si pot ser, sempre per sota dels nivells de risc
• Preneu la primera copa després d’haver començat a menjar
• Alterneu el consum d'alcohol amb el de begudes no alcohòliques: còctels o cerveses sense 
alcohol
• Beveu a petits glops, assaborint-ho
• Escolliu preferentment begudes de baixa graduació (vi, sidra  o cervesa...)
• Limiteu anar al bar i amb gent que sol beure molt.
• Davant de pressions que us forcen a beure, digueu: “No, gràcies, avui ja he begut prou”
• Qui més aguanta l'alcohol més risc té de patir-ne problemes associats, fins i tot la dependèn-
cia.

Si beure us porta problemes o us adoneu que esteu bevent massa però no podeu prescindir de 
l'alcohol fàcilment, això pot ser un símptoma de dependència o addicció.

Podeu consultar el vostre metge/essa o infermer/a del vostre centre de salut. Us poden ajudar o  
també trucar al 061 CatSalut Respon o a la Línia Verda: 900 900 540.

La sensibilització i la prevenció sobre els riscos del consum d’alcohol 
és responsabilitat de tota la societat. És cosa de tothom!!

Anna Cerezo
Infermera ABS  Celrà- DL Bordils



Divendres 23 de juny, arribada de la Flama del Canigó a Bordils

24

RECULL D'ACTIVITATS FETES 

Dijous 6 de juliol, nits fresques. Actuació del Duo Diatònics amb els 
seus acordions, a càrrec del Punt de Lectura de Bordils

Dimecres 19 de juliol, dimecres actius, marxa nocturna, a càrrec del 
Consell Esportiu del Gironès. 

Dimecres 12 de juliol, dimecres actius, zumba dels anys 80, a càrrec de 
Plagesport

Diumenge 30 de juliol, concert de cobla i veus a- "La Selvatana aixeca 
el teló"

Dijous 13 de juliol, nits fresques. Musical Mama mia, a càrrec de l'Ampa

Diumenge 16 de juliol, al Casal del Poble, actuació de Lluís Fortuny

Dijous 20 de juliol, nit de tapes, a càrrec de les entitats del poble



Divendres 3 d'agost, marxa nocturna organitzada pel Jovent de Bordils, 
festa petita de Bordils
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RECULL D'ACTIVITATS FETES 

Dissabte  5 d'agost, festa holy a la festa petita de Bordils

Dijous 3 d'agost, nits fresques, sopar tu t'ho portes, tu t'ho prepares, tu 
t'ho menges i tu t'ho reculls

Cicle de concerts de Tornada, organitzat per la revista Digital La Torna-
da, amb el suport de l'Ajuntament

Divendres 8 de setembre, Mireia Vives i Borja Penalba, davant l'església, 
cicle de concerts de Tornada (revista La Tornada)

Dijous 7 de juliol, concert de Guillem Roma, davant l'església, cicle de 
concerts de Tornada (revista La Tornada)

Dijous 24 d'agost, concert de Marta Perez i Tona Gafarot, davant 
l'església, cicle de concerts de Tornada (revista La Tornada)

Dijous 30 d'agost, concerts d'Andreu Valor, al Casal del Poble, cicle e 
concerts de Tornada (revista La Tornada)
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FESTA MAJOR DE BORDILS- 17, 18, 19, 20 I 21 D'AGOST 

La Festa Major del 2017 va començar no 
sabent si començaria. I déu-n'hi-do que bé que 
va acabar. 

Malgrat que els atemptats a Barcelona i a 
Cambrils van trasbalsar-nos profundament, 
unànimement, vam tirar endavant, com el bé 
sobre el mal.  

Aquest butlletí és un bon mitjà per refermar 
el nostre compromís vers la democràcia, la 
tolerància, el respecte, la llibertat i la pau, i per  
fer arribar el nostre suport cap a les víctimes, 
els seus familiars i amics, i el nostre més sincer 
agraïment a tots els cossos d'emergència, de 
seguretat, mèdics, de prevenció, institucions i 
organitzacions, empreses i entitats que van fer 
tot el possible en aquells difícils moments. 

Recull de fotografies representatives dels molts i diversos actes que durant cinc dies van omplir 
d'alegria i companyonia els carrers de Bordils. 

Comptes de la FESTA MAJOR - 2017

DESPESES
Actuacions musicals  28.879,99 €
Lloguer escenaris, equips      6.214,24 €
Bar     12.201,58 €
Programa i publicitat    3.850,32 €
Seguretat, SGAE,      2.294,47 €
Premis         524,00 €
Exposicions         504,96 €
Diversos          642,03 €
   TOTAL 54.108,59 €
INGRESSOS
Patrocinadors     4.180,00 €
Llotges      2.500,00 €
Bar      26.963,80 €
Firaires         743,00 €
   TOTAL 34.386,80 €

     COSTOS GLOBALS    -19.721,79 €



Dilluns 11 de setembre,celebració de la Diada de Catalunya- lectura del 
manifest a càrrec de representants de les entitats de Bordils
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RECULL D'ACTIVITATS FETES 

Divendres 29 de setembre, X cantada d'havaneres a càrrec del grup 
Port Bo, organitzada per la Penya Barcelonista de Bordils

Diumenge 1 d'octubre, referendum sobre la República catalana

Divendres 22 de setembre, acte en favor del referèndum, a càrrec de 
l'ANC de Bordils i la taula pel Referendum

Divendres 29 de setembre, presentació literària "La matemàtica de la 
història" de Deulofeu, a càrrec del Punt de Lectura i els Xarrucs

Divendres 22 de setembre, encesa d'espelmes, acte en favor del re-
ferèndum, a càrrec de l'ANC de Bordils i la Taula pel Referendum

Divendres 20 d'octubre, xerrada a càrrec de Gemma Esteba, sobre qui-
nes pomes tenim, organitzada pel punt de lectura de Bordils

Votacions del diumenge 1 d'octubre de 2017




