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QUAN TOT ES PARA

El present número de la nostra tan estimada revista “El Cric” sens dubte 
serà una edició històrica, com ho han sigut els darrers esdeveniments que 
a escala mundial s’han succeït a causa de la gestió de la crisi sanitària 
ocasionada per la Covid-19. 

Hem viscut moments d’extrema dificultat, gestionant una pandèmia sense 
precedents a la nostra història moderna que ens ha requerit, a totes i tots, 
donar el millor de nosaltres mateixos, en un context social, econòmic i 
polític d’excepció. 

Aquest número atípic però alhora necessari, pretén recollir les experiències 
que des de les entitats del municipi i des del mateix Consistori hem 
anat recollint, preneu-lo com un testimoni d’un període difícil però ple 
d’aprenentatges que farem bé de no oblidar, lliçons vinculades a valors 
tan importants com la responsabilitat, la disciplina social, les noves i més 
intenses relacions de veïnatge, la solidaritat i, en definitiva, valors lligats a 
l’ajuda mútua i al sentit de pertinença a una comunitat. 

Afrontem una etapa de recuperació, allò que s’ha anomenat “nova 
normalitat” plena de reptes i que en requereix adoptar nous comportaments 
i mesures dirigides a superar aquest estat pandèmic com més aviat millor. 

En aquests moments, l’Administració local té un paper fonamental. 
Segurament, l’hauria d’haver tingut des d’un bon inici, atès que és 
l’administració que coneix i gestiona amb més proximitat i eficiència la 
necessitat de la ciutadania i, tanmateix, no hem dubtat en emprendre 
totes aquelles mesures en clau local que ens permeten superar amb la 
màxima seguretat i garanties els entrebancs d’aquesta crisi sanitària. 

Per tot això, en el nostre municipi i, per extensió, al conjunt del país quan 
tot es para al nostre voltant també és un bon moment per a reflexionar, 
sempre en positiu, per aconseguir fer aflorar tots aquells valors que ens 
fan ser un poble més unit i agermanat, fort davant les dificultats, solidari 
amb aquells més desafavorits i responsable respecte a la comunitat, 
respectant totes les directrius, protocols i consells que ens permetran 
superar aquest període de gran dificultat. 

Tot i la mirada positiva, és evident que l’impacte social i econòmics 
ha tingut un abast molt significatiu i, per tot això, cal que totes i tots 
prenguem les millors decisions per aconseguir no deixar ningú enrere, per 
garantir que els recursos municipals es destinen de manera prioritària a 
l’auxili dels més desfavorits però sense oblidar totes aquelles inversions i 
projectes que, malgrat que s’hagin endarrerit, són del tot imprescindibles 
per oferir més i millors serveis a la ciutadania. 

Tenim un paper clau en aquesta recuperació, la corresponsabilitat 
segueix més vigent que mai, la higiene, l’ús de mascareta i el respecte a 
la distància social de seguretat són els ingredients imprescindibles per 
què aquest treball conjunt de la ciutadania i les administracions sigui 
exitós, respectem-lo com la millor manera de contribuir a aquesta tasca 
col·lectiva d’aturar la propagació de la Covid-19, seguim ferms i fermes 
com fins ara.

Montserrat Roura i Massaneda
Alcadessa de Riudellots de la Selva
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Ajuts per a persones, autònoms o empreses 

Amb la voluntat d’agrupar tots els ajuts per a persones, per a autònoms o per a empreses en el marc de la 
crisi sanitària del coronavirus, l’Ajuntament de Riudellots de la Selva va posar en marxa el passat mes de 
maig, un portal únic on s’exposen totes les ajudes que les administracions públiques estan oferint en relació 
amb la Covid 19. 

Podeu consultar tota la informació actualitzada a https://www.riudellots.cat/covid19.

Serveis socials
Atenció a les persones

Premis nounats i jubilats

Un any més hem lliurat els premis nounats i jubilats. Amb aquests guardons l’Ajuntament de Riudellots vol 
donar la benvinguda als nous riudellotencs i riudellotenques nascuts durant el 2019 i fer un reconeixement 
a les persones jubilades.

Enguany, ha estat un total de 3 famílies les que han rebut el premi nounats i 18, el premi jubilats. L’obsequi 
consisteix en un val per valor de 100 € per bescanviar als comerços i establiments de Riudellots. 

Moltes felicitats a tothom!
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Riudellots s’uneix al manifest LGBTI

L’Ajuntament de Riudellots de la Selva va adherir-se al manifest LGTBI de la Generalitat de Catalunya amb motiu 
del 28 de juny, Dia de l’Orgull Lesbià, Gai, Bisexual, Transsexual i Intersexual. El manifest pretén reivindicar i 
defensar els drets del col·lectiu, promoure estratègies de visibilització de les realitats LGBTI i donar suport 
a la divulgació de les polítiques públiques que garanteixin la igualtat de tracte i la no-discriminació de les 
persones per la seva manera d’estimar-se. Des de l’Ajuntament fem una crida a defensar els drets i les 
llibertats de les persones LGBTI, així com de tota la societat i evitar qualsevol mena de discriminació. 

Agraïment de l’Ajuntament a la Creu Roja

Aquest mes de juliol, la Creu Roja Llagostera-Cassà ha anunciat que deixarà de prestar els serveis preventius 
en els esdeveniments socioculturals i esportius al municipi de Riudellots, així com a la resta de municipis 
on fins ara els realitzava. L’entitat només mantindrà els serveis vinculats amb actuacions de serveis socials. 

El passat 13 de juliol, l’alcaldessa Montserrat Roura va traslladar l’agraïment de part de l’Ajuntament per tots 
els anys de serveis prestats al nostre poble i, sobretot, per la bona disposició i humanitat que han mostrat 
sempre tots els seus voluntaris.
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Un any més l’Ajuntament de Riudellots 
de la Selva ha rebut un reconeixement 
per part del Consorci AOC, per la 
implementació de l’administració 
digital. El reconeixement torna a situar 
l’Ajuntament de Riudellots de la Selva, 
dins dels 10 municipis de 1.001 a 5.000 
habitants, amb més grau de digitalització 
d’administració oberta. Des de l’Àrea de 
Participació, Transparència, Bon Govern 
i Comunicació, hem volgut compartir el 
reconeixement amb el personal tècnic 
del consistori. Des de l’Ajuntament 
seguirem impulsant la transformació 
digital del consistori amb la voluntat 
d’apropar l’Administració i facilitar el seu accés al conjunt de la ciutadania. Aquests reconeixements, que 
distingeixen set categories d’acord amb el nombre d’habitants dels ens i la seva naturalesa, s’atorguen 
seguint una metodologia que analitza amb rigor més de 30 indicadors objectivables de 947 ajuntaments 
i 42 consells comarcals. L’objectiu dels guardons és valorar i reconèixer la implantació i l’ús dels serveis 
d’administració electrònica i la seva conseqüent transformació digital en la seva relació amb la ciutadania i 
en la seva gestió interna.

Transparència

En el marc del desplegament de les actuacions sorgides en el procés participatiu impulsat per l’Ajuntament, 
amb el suport de la Diputació de Girona, el passat mes d’abril es van instal·lar dues marquesines a les parades 
d’autobús al polígon industrial de Riudellots.

Les marquesines instal·lades són minimalistes, amb peus a la part posterior per ocupar el mínim de vorera, 
amb un banc per asseure’s i una vitrina d’informació horària.

Entre les propostes guanyadores en el procés que es van sotmetre a votació, hi ha també arranjar el sistema 
pluvial del pont de la via del tren, col·locar una escultura per donar major visibilitat a l’àrea industrial a la 
rotonda situada entre l’avinguda Mas Pins i l’avinguda Mas Vilà, renovar l’enllumenat públic del polígon amb 
sistema led, i habilitar un aparcament municipal de camions en una parcel·la propietat de l’Ajuntament 
ubicada al carrer Poniol.

Participació

Noves marquesines al polígon industrial
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L’Ajuntament de Riudellots de la Selva ha reservat 
una partida de 360.000 euros en ajuts excepcionals 
per subvencionar el sector comercial i de serveis 
afectats econòmicament per l’epidèmia originada per 
la Covid-19. 

El Ple de l’Ajuntament va aprovar, el passat 15 de juny, 
la convocatòria i les bases específiques, que podeu 
consultar des de riudellots.cat.

Riudellots destina 360.000 € a subvencionar activitats econòmiques 
afectades per la pandèmia de la COVID-19 

El popular actor Quim Masferrer és el fil conductor de la campanya “Reactivem Riudellots!”, impulsada 
per l’Àrea de Dinamització Econòmica i l’Associació de Comerciants de Riudellots. Es tracta d’un vídeo 
promocional del comerç del municipi, amb la voluntat de donar un impuls a la reactivació econòmica del 
sector comercial.

El vídeo s’emmarca dins el pla d’actuacions i mesures de suport als diversos sectors econòmics afectats per 
la crisi de la COVID-19.

Podeu veure el vídeo a les xarxes socials de l’Ajuntament. Si encara no ho heu fet, us animem a compartir-lo. 

Promoció econòmica 
i noves tecnologies
Reactivem Riudellots!

€
€

€ €
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L’Ajuntament de Riudellots de la Selva va adherir-se al Decàleg per a la recuperació socioeconòmica dels 
municipis de Catalunya impulsat per l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i la Federació 
de Municipis de Catalunya (FMC).

El document planteja tot un conjunt d’accions concretes a efectuar per part de totes les administracions 
amb l’objectiu de reforçar el sistema sanitari, abordar la crisi social i les necessitats de les persones més 
vulnerables, i fer front a la crisi econòmica.

Amb aquest paquet de mesures es pretén reorientar totes les polítiques públiques a l’atenció social i a la 
generació d’ocupació, estable, segura i de qualitat, per no cronificar la crisi social, després de la sanitària. 
En aquest sentit són especialment sensibles les polítiques d’habitatge social, amb la suspensió dels 
desnonaments i les ajudes per fer front al pagament de subministraments, hipoteques i lloguers, entre altres.

En l’àmbit econòmic, el municipalisme català reclama la flexibilització de la regla de despesa, per tal que les 
administracions locals puguin utilitzar el seu superàvit per combatre la crisi amb polítiques expansionistes 
i anticícliques, la suspensió del pagament dels impostos, taxes i tributs, així com la preservació del teixit 
productiu, PIMEs, autònoms i llocs de treball, per tal d’accelerar la sortida de la crisi i la reactivació econòmica. 

EL FoodLab de Riudellots de la 
Selva va acollir el passat 9 de 
maig el GastroPirineus 2020, 
el congrés gastronòmic que va 
reunir més de 30 xefs catalans 
de primer nivell. La jornada va 
començar amb la inauguració 
a càrrec del president de la 
Generalitat, Quim Torra, i les 
intervencions de xefs de renom 
internacional com Joan Roca, 
Nandu Jubany, Ada Parellada o 
Fina Puigdevall. El GastroPirineus 
2020 es va poder seguir en 
directe per Youtube. 

Adhesió al Decàleg per a la recuperació socioeconòmica 

El FoodLab acull el congrés gastronòmic GastroPirineus 2020 

La situació d’excepcionalitat va obligar a tancar establiments o a reduir-ne l’activitat, i ha posat a molts 
treballadors, empresaris i comerciants en una difícil situació econòmica i laboral. Per aquest motiu, 
l’Ajuntament de Riudellots ha adoptat una sèrie de mesures extraordinàries en forma de subvencions per 
ajudar al manteniment del teixit comercial local i a reprendre l’activitat econòmica del municipi.

El període de presentació de sol·licituds va iniciar-se el 29 de juny i va finalitzar el passat 7 d’agost de 2020. 
En aquests moments s’estan tramitant i avaluant totes les sol·licituds rebudes.
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Joventut
En marxa la Brigada Jove 2020

Taller de grafit amb joves

Amb l’objectiu de fomentar les habilitats laborals i l’adquisició de competències professionals dels joves de 
16 a 20 anys, l’Ajuntament de Riudellots ofereix, un any més, el projecte Brigada Jove. Enguany s’han ofert 
4 places per a la brigada de manteniment, dues del 3 al 16 d’agost i dues del 17 al 30 d’agost. Amb aquest 
projecte es vol facilitar que el jovent adquireixi experiències en el món laboral a partir d’un procés formatiu, 
en un entorn laboral real que els permetin adquirir unes bases formatives per a la seva transició al mercat 
de treball. El sorteig per adjudicar les places va tenir lloc el passat 23 de juliol a la Sala de Plens i va poder 
seguir-se en directe pel canal Youtube de l’Ajuntament. 

En el marc del projecte “Cul Inquiet” de l’Oficina Jove de la Selva, que té per objectiu fomentar la creació 
cultural entre la joventut, diversos nois i noies de Riudellots van pintar un mural amb el missatge “La cultura 
és Cool”.
 
Es tracta d’una activitat que s’ha dut a terme a 11 municipis de la comarca. Aquesta proposta itinerant pretén 
reivindicar la cultura entre el col·lectiu jove. Els tallers inclouen la realització d’un grafit en grup, la participació 
en el procés de la creació cultural i una formació pràctica i introductòria a les tècniques i ús dels materials 
d’aquest tipus de pintura. El taller va tenir lloc el passat 14 de juliol.
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Un pas cap a la diversitat

En el marc dels actes de celebració del Dia de l’Orgull LGBTI, l’Ajuntament de Riudellots es va adherir a la 
campanya “Un pas endavant cap a la diversitat”.  

Per fer visible el compromís de l’Ajuntament, la regidoria de Joventut va organitzar una pintada de colors d’un 
dels passos de vianants de l’escola.

Tal com es va anunciar, a finals de l’any passat, els alumnes de l’Escola de Riudellots disposaran de llibres de 
text gratuïts per al curs 2020-21. Des de la regidoria d’Ensenyament s’hi han destinat 15.000 € del pressupost 
municipal, amb la voluntat de garantir la completa gratuïtat de l’ensenyament públic a Riudellots. Des de 
l’Ajuntament també s’han renovat els materials i recursos pedagògics de la Llar d’Infants. 

L’adquisició del material s’ha fet en coordinació amb les AMPA de la Llar d’Infants i de l’Escola. Des de 
l’Ajuntament seguirem treballant i col·laborant amb els centres educatius i les famílies amb nens i nenes en 
edat escolar.

Com cada any, des de l’Ajuntament de Riudellots de la Selva volem premiar l’esforç acadèmic dels joves es-
tudiants del municipi amb un reconeixement a tots aquells que han finalitzat el batxillerat o un cicle formatiu 
de grau mitjà o superior. Com a reconeixement i estímul per tal de continuar estudiant, es premia amb 100 € 
els joves que aquest any han acabat el batxillerat o un cicle formatiu de grau mitjà o superior. El termini per 
presentar la sol·licitud finalitza el 31 d’agost. Trobareu les bases a riudellots.cat. 

Educació
Tots els alumnes de Riudellots tindran llibres gratuïts

Premis Estudiants 2020
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Medi ambient
Des de l’Àrea de Medi Ambient us recordem 
que, en el cas d’haver-hi un positiu per 
COVID-19 en un domicili, s’ha de fer saber 
a l’Ajuntament per demanar als operaris 
de la recollida de residus que ho tinguin en 
compte. Aquesta informació es tracta amb 
la màxima discreció i confidencialitat i és 
només d’ús intern per facilitar la logística i la 
prevenció dels operaris.   

En aquest sentit es manté vigent el BAN 
d’alcaldia de 17 d’abril de 2020 en el qual 
s’explicava com s’han de gestionar els 
residus de les llars tant si hi ha malalts de 
COVID-19 com si no.

A riduellots.cat trobareu tota la informació 
actualitzada.  

Moltes gràcies per la vostra col·laboració.



-BIM-

11Butlletí d’informació Municipal

Tenir un animal de companyia comporta 
un seguit de deures a tenir en compte, 
entre ells recollir els excrements a la via 
pública. Lamentablement, durant els darrers 
mesos s’ha vist incrementada la presència 
d’excrements de gossos a carrers, parcs i 
jardins del municipi, amb els inconvenients 
que això suposa. Us recordem que l’ordenança 
municipal de tinença d’animals preveu 
sancions de fins a 400 euros per no recollir les 
defecacions.

Recordeu també que cal tenir els animals de 
companyia degudament censats, amb el xip i 
en condicions higièniques saludables.

L’Organisme Autònom de Salut Pública de la 
Diputació de Girona (Dipsalut), en col·laboració 
amb els ajuntaments, ha intensificat el 
programa de seguiment i vigilància del mosquit 
tigre a les comarques gironines. La prevenció 
continua sent el millor mètode per a fer-hi front. 

Durant els darrers mesos l’Ajuntament ha fet 
diverses actuacions als embornals del nucli.

Les accions de sensibilització a la població són 
uns elements clau en la prevenció i control del 
mosquit tigre, atès que un percentatge molt 
elevat de les poblacions del mosquit tigre 
prové d’àmbits domèstics i espais privats on 
l’actuació de l’Administració és limitada.
 
Un any més, des de l’Ajuntament de Riudellots 
de la Selva us demanem la vostra col·laboració 
per tal d’evitar que el mosquit tigre criï a casa 
vostra. 

Tinença responsable d’animals

Consells per evitar la cria del mosquit tigre als horts

bonadisseny.com
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Esports
Sportgest gestionarà les instal·lacions esportives

Felicitats a l’equip sènior A de l’ACE Riudellots

El passat 16 de juny va formalitzar-se el nou contracte per a la gestió de les instal•lacions esportives entre 
l’Ajuntament i Sportgest. El contracte té una durada de 4 anys amb opció d’una pròrroga d’un any més. 
D’aquesta manera Sportgest gestionarà les instal·lacions esportives en substitució de l’anterior empresa 
amb qui l’Ajuntament va rescindir el contracte de mutu acord. Des de l’Àrea d’Esports estem convençuts que 
aquest canvi millorarà la prestació del servei.   

Amb nou victòries i només un partit perdut, l’equip sènior A de l’ACE Riudellots retornarà a la divisió d’honor 
catalana, la màxima categoria del futbol sala català.

Així ho va dictaminar la Junta Directiva de la Federació Catalana de Futbol en la resolució de les competicions 
afectades per l’aturada provocada per l’estat d’alarma. 

Tenint en compte la impossibilitat definitiva de reprendre les competicions de la temporada 2019/2020, la 
Federació Catalana de Futbol va optar per mantenir la classificació final de cada competició i grup existent 
en data 13/3/20.
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Així doncs, l’equip sènior A de l’ACE Riudellots, amb 27 punts, s’ha proclamat campió de lliga de primera 
divisió catalana.

Des de l’Ajuntament de Riudellots volem compartir l’alegria amb tots vosaltres i felicitar públicament els 
jugadors i l’equip tècnic. Val a dir que l’equip està integrat al 100% per jugadors de Riudellots formats a les 
categories base del club. Moltes felicitats!
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Junts per Riudellots

En aquesta edició del BIM volem aprofitar per fer 
una reflexió col·lectiva amb tots els veïns i veïnes 
de Riudellots, fruit de les experiències i, per tant, 
del gran aprenentatge que hem adquirit com a 
fruit de la gestió de la crisi sanitària ocasionada 
per la propagació de la Covid-19.

Sembla que el nostre univers té una manera de 
restablir l’equilibri de les coses quan les seves 
pròpies lleis es veuen alterades. Hem viscut i 
vivim uns temps ple de paradoxes que, si més no, 
ens han de fer pensar.

Un d’ells és, sens dubte, tornar a posar en valor 
la importància de “fer pinya”, de teixir de nou 
relacions socials que, amb el frenètic dia a dia, 
potser havíem deixat de banda. Amb l’arribada del 
coronavirus i, amb ell, les mesures de confinament, 
hem tingut ocasió de posar en valor el veïnatge, 
de comunitat de vida, de ser part de quelcom 
col·lectiu i de corresponsabilitat i solidaritat amb 
els altres que de manera majoritària s’ha viscut 
entre tota la gent de Riudellots.

Un altra és la magnífica experiència viscuda amb 
iniciatives com la de la música als balcons durant 
el confinament, a través d’un sistema participatiu 
que, dia a dia, ens oferia peces musicals de tota 
mena i per a tots els gustos; els dibuixos fets per 
la nostra mainada mentre teníem les escoles 
tancades; els aniversaris celebrats des del 
confinament; l’entrega i valentia en la prestació 
dels serveis essencials en el municipi perquè 
a ningú li faltés de res, i tantes experiències 
individuals que, de ben segur, podrien omplir un 
llibre.

La pandèmia que vivim no tenim cap dubte que 
representarà (o hauria de representar) una presa 
de consciència global sobre la necessitat de 
cuidar-nos els uns als altres i, de retruc, seguir 
cuidant més i millor el nostre planeta, atès que és 
el nostre únic espai vital. 

Moltes persones han experimentat en primera 
persona, o en persones properes, el patiment i la 
malaltia provocada pel coronavirus. Per a totes 

A NOMÉS 2 METRES DE VOSALTRES
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elles, el més sincer escalf, solidaritat i afecte, per aquests moments de gran dificultat i impotència, així com 
també un enorme i sentit homenatge a tot el personal sanitari i de neteja que ha desenvolupat i desenvolupa 
encara un paper fonamental.

Ara encetem una nova etapa, nova i diferent. i la volem emprendre junts, com hem fet sempre, a només 
2 metres de vosaltres, conscients que els moments excepcionals requereixen mesures excepcionals, en 
un nou camí que aprendrem a seguir plegats, aprenent dels errors i consolidant els encerts com la millor 
manera d’assolir una nova normalitat segura i responsable.

Seguim fent camí junts i juntes!

Grup Municipal de Junts per Riudellots
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TEMPS DIFÍCILS, TEMPS COMPLICATS, TEMPS D’ANAR A L’UNA

Comencem aquest escrit la segona quinzena de 
juliol. En aquests moments els rebrots de corona-
virus a diferents indrets comencen a fer pensar 
que es poden repetir els moments més compli-
cats d’aquesta pandèmia que van tenir lloc els 
mesos de març i abril.
 
L’economia se’n ressentirà, segur, però hem de 
pensar en els que ens han deixat i els que es po-
den quedar pel camí, i sobretot, en els que estan 
“tocats” pels ERTO que no es paguen, els contrac-
tes que es rescindeixen i els que no trobaran feina 
en molt de temps, ja que el teixit industrial i co-
mercial tardarà a recuperar-se.

És molt important que entenguem que ens hem 
de protegir per protegir els altres, no podem tor-
nar a veure persones que menyspreen el risc de 
contagiar-se i contagiar el pròxim. Durant aquesta 
pandèmia hem vist autoritats presentant actes 
sense respectar distàncies i sense mascareta no-
més per sortir a la foto, o bé organitzant activitats 
que posaven en risc la salut de molta gent. Hem 
d’acabar amb aquestes actituds i que tothom doni 
exemple per tal de sortir al més aviat possible 
d’aquesta situació.

El Grup Municipal ERC-AM de Riudellots de la Sel-
va volem aprofitar aquest espai per tal de cons-

cienciar sobre l’obligació que tenim tots, persones 
públiques i privades, conegudes o anònimes, jo-
ves o grans, de seguir els consells sanitaris per 
tal de no escampar més encara aquesta malaltia 
que, malauradament, ha vingut per quedar-se.

Des del primer moment el Grup d’ERC-AM hem 
mostrat la nostra predisposició a col·laborar acti-
vament en la definició de polítiques públiques que 
pal·liessin, en la mesura del possible, els efectes 
econòmics que pateixen famílies, comerços i pe-
tits negocis. Així és com ha de ser. Aquesta és la 
nostra visió de com s’han de fer les coses. Con-
tinuem tenint la mateixa predisposició d’ajudar i 
de fet hem demanat moltes vegades crear una 
taula amb grups municipals i entitats on debatre 
i consensuar què fer i com fer-ho. Ja sabem que 
no és la manera de fer habitual en el nostre poble, 
però molts municipis sí que ho han fet i ha sigut 
molt productiu. Nosaltres hi continuarem apos-
tant. Continuarem estant al costat de tot allò que 
creiem que sigui bo i profitós per als veïns i veïnes 
de Riudellots.

Recentment, s’han establert les bases per als 
ajuts al comerç, on es van incorporar propostes 
fetes pel nostre grup (malauradament no totes), i 
que ja estan en marxa. A dia d’avui no s’han apro-
vat cap mena de bases per ajudar les famílies que 

ERC
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hagin patit o estiguin patint a causa d’aquesta situació: ERTOs que no s’han pagat o s’han pagat a mitges, 
riudellotencs/tenques que s’han quedat sense feina, hipoteques i lloguers que no es poden deixar de pagar, 
famílies que han eixugat els estalvis de molts anys per tal de liquidar les despeses mínimes per tirar enda-
vant. És tard, molt tard, tardíssim per aprovar unes bases que facin més suportable aquesta situació a les 
persones que ho han passat o ho estiguin passant malament aquests dies.

Tot i així, persistim. Des del grup d’ERC-AM, continuarem treballant, estenent la mà i oferint la nostra ajuda 
a l’equip de govern per tal de trobar més i millors solucions, al més aviat possible. I, fins i tot quan no sigui 
possible fer-ho a través d’aquesta entesa, nosaltres continuarem exigint-les. Continuarem al costat de tots 
els nostres veïns i veïnes.

Cuideu-vos, cuidem-nos! No se’ns acut cap recomanació millor per acabar al més aviat possible aquest mal-
son que estem vivint. 

ENS EN SORTIREM!

Grup Municipal ERC-AM
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Acords de Ple
Ple de l’Ajuntament de 16 de desembre de 2019

S’aprova per unanimitat el pagament per transferència 
bancària de 45.016,41 € als propietaris de la finca 
situada a la baixada de les Acàcies núm. 16 per a la 
seva expropiació.

S’aprova amb tots els vots a favor l’inici de procediment 
d’adhesió de l’Ajuntament de Riudellots de la Selva al 
Consorci de la Costa Brava-Entitat Local de l’Aigua 
(CCB-ELA). 

S’aprova amb els vots favorables de Junts per Riudellots 
i les abstencions d’ERC la modificació dels horaris de 
les sessions de les Juntes de Govern Local i del Consell 
de Govern, que se celebraran quinzenalment a les 8 h i 
a les 18 h, respectivament. 

S’aprova per unanimitat la ratificació de la modificació 
dels Estatuts del Consorci del Ter arran dels acords 
adoptats per l’Assemblea en data 26 de setembre de 
2019.

S’aprova amb tots els vots favorables la ratificació 
de l’acord de la Junta de Govern Local de 19 de 
novembre de 2019 d’aprovació inicial del Reglament 
de pressupostos participatius de l’Ajuntament de 
Riudellots de la Selva.

Com que a partir del 2020 l’Ajuntament pot comptar 
amb 2 vigilants municipals més, s’aprova amb tots els 
vots a favor la modificació de l’article 20 del Reglament 
de vigilants municipals en el qual es reflecteix un nou 
horari en la jornada laboral del servei. 

S’aprova per unanimitat la modificació provisional de 
les Normes subsidiàries de planejament de Riudellots 
de la Selva, amb relació a la zona de ciutat jardí intensiva 
del sector Camp Quart. 

S’aprova amb els vots favorables de Junts per Riudellots 
i les abstencions d’ERC la modificació inicial de les 
Normes subsidiàries de planejament de Riudellots de 
la Selva, en l’àmbit del PEU Abras. 

S’acorda amb els sis vots a favor de Junts per Riudellots 
i els cinc vots en contra d’ERC adjudicar el contracte 
de concessió del servei municipal de subministrament 

i distribució d’aigua potable a Riudellots de la Selva, 
inclòs el polígon industrial i totes les xarxes de 
distribució presents i futures, a Proveïments d’Aigua SA, 
per un període de quinze anys. L’ oferta presentada per 
aquesta empresa s’ha considerat la més avantatjosa 
quant a aspectes econòmics i tècnics i ha obtingut la 
màxima puntuació d’acord amb els criteris de valoració. 

S’aprova per unanimitat l’expropiació de la zona verda 
de 390 metres quadrats de la finca que forma part de 
l’església parroquial de Riudellots de la Selva per un 
import de 19.945,35 €. 

S’aprova amb els vots favorables de Junts per 
Riudellots i les cinc abstencions d’ERC l’aprovació 
inicial del projecte pressupost general per a l’exercici 
2019, i s’aprova la plantilla de personal municipal 2020. 

S’acorda amb tots els vots favorables instar el president 
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya a revocar 
la presència permanent d’efectius del cos de Mossos 
d’Esquadra a les seus judicials de Catalunya, per poder-
se dedicar a allò que és essencial del servei públic 
sobre prevenció i seguretat ciutadana i recuperar el seu 
funcionament normal. 

S’aprova per unanimitat una moció de rebuig a les 
mesures adoptades pel Govern de l’Estat sobre el Decret 
general de telecomunicacions. L’Ajuntament insta la 
Generalitat a demanar informes dels serveis jurídics 
de la Generalitat i del Consell de Garanties Estatutàries 
per analitzar la possible inconstitucionalitat del Reial 
decret, així com fer un front comú per a una estratègia 
d’oposició conjunta i coordinada amb les altres CA. 

Ple de l’Ajuntament de 17 de desembre de 2019

S’aprova amb tots els vots a favor la modificació 
de l’article 86 del Reglament orgànic municipal per 
disposar, sempre que es demani amb 24 hores 
d’antelació i sempre que hi hagi disponibilitat, d’alguna 
de les dues sales de reunió de les dependències 
municipals.

Amb els sis vots en contra de Junts per Riudellots 
i els cinc a favor d’ERC, no s’aprova no incloure un 
nou article 94 bis en el Reglament orgànic municipal 
sobre la creació del Registre Municipal de Participació 
Ciutadana. 
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Amb els sis vots en contra de Junts per Riudellots 
i els cinc a favor d’ERC, no s’aprova no modificar la 
periodicitat de les sessions ordinàries del plens amb 
caràcter bimensual. 

Amb els sis vots en contra de Junts per Riudellots i 
els cinc a favor d’ERC, no s’aprova no incloure un nou 
article 118 bis en el Reglament orgànic municipal sobre 
participació ciutadana en les sessions del Ple. 

S’aprova per unanimitat incloure al final de l’article 
119 del Reglament orgànic municipal que, en cas que 
la vídeoacta no estigui disponible, cada membre del 
plenari ha de rebre, en un termini màxim de 15 dies 
naturals des del dia següent a la celebració del Ple, 
per mitjans electrònics, un esborrany de les actes dels 
òrgans col·legiats.

Amb els sis vots en contra de Junts per Riudellots i 
els cinc a favor d’ERC, no s’aprova no incloure al final 
de l’article 93 del Reglament Orgànic Municipal que 
l’alcalde o alcaldessa inclogui els punts proposats pel 
Consell de Poble dins l’ordre del dia en la primera sessió 
que tingui lloc en posterioritat a la petició.

Amb els sis vots en contra de Junts per Riudellots i els 
cinc a favor d’ERC, no s’aprova ampliar la declaració 
de béns i interessos que han de presentar els càrrecs 
electes del municipi de Riudellots de la Selva per 
incloure la informació en relació amb les propietats 
radicades al municipi que formin part de les societats 
on participin els càrrecs electes en més d’un 30%.

Amb els sis vots en contra de Junts per Riudellots i els 
cinc a favor d’ERC, no s’aprova la creació de la figura del 
defensor o defensora de la ciutadania. 

Ple de l’Ajuntament de 8 de gener de 2020

S’aprova amb els vots a favor dels regidors presents en 
el Ple el rebuig a la resolució de la Junta Electoral Central 
d’inhabilitació al president de la Generalitat, Quim Torra, 
així com a la negació de la condició d’eurodiputat a 
Oriol Junqueras. També es vol mostrar suport a les 
propostes de resolució aprovades pel Parlament i 
a les actuacions del Govern de la Generalitat, instar 
l’Estat espanyol a trobar una solució política i reclamar 
la posada en llibertat dels presos i preses polítics i el 
retorn dels exiliats i exiliades. 

Ple de l’Ajuntament de 18 de febrer de 2020

S’aprova amb els vots a favor dels regidors presents en 
el Ple l’adhesió de l’Ajuntament de Riudellots al Consorci 
de la Costa Brava-Entitat Local de l’Aigua (CCB-ELA). 

Ple de l’Ajuntament de 12 de març de 2020

S’aprova per unanimitat l’elaboració un informe tècnic 
i econòmic actual de les obres al nucli antic i previsió 
econòmica final, amb els corresponents desviaments 
pressupostaris, si escau, i que serà validat pels tècnics 
municipals.
Amb els sis vots en contra de Junts per Riudellots i 
els quatre a favor d’ERC, no s’acorda dur a terme una 
auditoria externa per determinar si les actuacions 
urbanístiques i tècniques realitzades s’han fet 
correctament i compleixen amb les qualitats exigides 
en el projecte. 

S’aprova per unanimitat que l’empresa faci entrega dels 
plànols tècnics dels serveis, en format GIS, que detallin 
les obres corresponents als serveis soterrats.

Ple de l’Ajuntament de 8 d’abril de 2020

S’aprova per unanimitat resoldre el contracte de gestió 
de les instal·lacions esportives municipals amb Sport 
Assistance 2000 SL. S’ha fet de mutu acord entre 
l’Ajuntament i l’empresa.

S’aprova amb els vots a favor de Junts per Riudellots i els 
vots en contra d’ERC el Plec de clàusules administratives 
particulars i prescripcions tècniques que han de regir 
la contractació i convocar licitació pública per a la 
contractació de la concessió administrativa per a la 
gestió d’instal·lacions esportives municipals.  

S’aprova amb tots els vots a favor sol·licitar la pròrroga 
per a l’any 2021 del Servei d’Atenció Integral a la Gent 
Gran en l’Àmbit Rural (SAIAR) en el centre El Lliri Blau. 
Tant el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 
de la Generalitat de Catalunya com l’Ajuntament de 
Riudellots han mostrat la seva satisfacció pel bon 
funcionament del conveni en els darrers anys. 

S’aprova amb els vots a favor de Junts per Riudellots i 
els vots en contra d’ERC la modificació pressupostària 
2/2020, en relació amb el pressupost municipal de 
l’exercici 2020. 

S’acorda amb els vots a favor de Junts per Riudellots 
i els vots en contra d’ERC la modificació contractual 
del projecte constructiu d’obres de reurbanització 
del carrer Major, carrer Cellera, carrer Baixa de les 
Acàcies i avinguda Països Catalans. S’aproven els 
preus contradictoris per un import de 30.625,47 €, 
que representen un increment del preu d’adjudicació a 
Bigas Grup SL.



20 Butlletí d’informació Municipal

Junta de Govern Local de 25 de febrer de 2020

S’aprova l’acta de la sessió anterior i la relació de 
factures O/2020/3 de 45.622,78 €.

S’atorga la llicència urbanística a J T P per a la 
rehabilitació d’una paret de tanca existent i per repassar 
fissures de la façana de l’habitatge a Can Jordi Tarres 
(Veïnat de la Torreponsa). 

S’acorda incoar expedient per a la contractació del 
servei de desbrossament i sega dels marges dels 
camins rurals i de zones verdes municipals, amb 
l’objectiu que els usuaris dels diferents camins públics 
rurals puguin circular-hi amb òptimes condicions de 
visibilitat i seguretat. 

Per a la realització d’un taller educatiu contra la violència 
de gènere amb motiu del Dia Internacional de les Dones 
o de la Dona Treballadora, s’aprova el pressupost 
presentat per ACTURA 12 SL, per un import de 750 €. 

S’adjudica la contractació de servei per al submi-
nistrament de les lluminàries de les oficines de la planta 
pis del Foodlab a l’empresa Boadas Concom SL, per 
una quantitat de 2.186,25 €. 

S’acorda incoar expedient per a la contractació del 
servei de conservació i millora de les lleres dels recs 
i rieres que travessen el municipi, amb la finalitat de 
garantir que, en períodes de fortes crescudes, no es 
produeixin desbordaments o inundacions. 

Junta de Govern Local de 10 de març de 2020

S’aprova l’acta de la sessió anterior i la relació de 
factures O/2020/4 per un import de 270.531,24 €. 

S’aprova l’expedient de contractació instruït, el 
Plec de clàusules administratives particulars i la 
Memòria tècnica i es convoca licitació pública per a la 
contractació del servei de conservació i millora de les 
lleres dels recs i rieres que travessen el municipi. 

S’aprova l’expedient de contractació instruït, el 
Plec de clàusules administratives particulars i la 
Memòria tècnica i es convoca licitació pública per a la 

contractació del servei de desbrossament i sega dels 
marges dels camins rurals i d’algunes zones verdes 
municipals.

Per a la redacció del projecte d’arranjament de 
l’asfaltatge dels carrers Arboç, Romaní i Farigola, 
s’aproven les condicions tècniques i econòmiques 
presentades pel Consell Comarcal de la Selva, per un 
import de 4.581,17 €. 

Per al canvi de la columna d’un fanal torçat a causa d’un 
accident d’un camió, s’aprova el pressupost presentat 
per Instal·lacions Riudellots Serveis i Aplicacions SL, 
per un import de 1.398,64 €. 

S’aprova el pressupost presentat per Susana Xifra 
Quintana (L’Estanc) per al subministrament de llibres per 
a la Biblioteca Municipal, per un import de 1.217,89 €. 

S’aprova el pressupost presentat per Instal·lacions 
Martí Duran SL, per al subministrament d’una nevera 
frigorífica al Pavelló perquè les entitats en puguin fer 
ús, per una quantitat de 1.137,40 €.

Per a la impartició d’una formació en conducció de 
carretons elevadors de vuit hores de durada, s’aprova 
el pressupost presentat pel Sr. Joan Carles López Arce, 
per un import total de 600 €. Així mateix, s’aprova el 
pressupost presentat per l’empresa Serveis Panella 
SA, per un import de 60,50 €, per al lloguer, transport i 
recollida d’un portapalets elèctric apilador durant un dia.  

Per un servei de 50 hores de manteniment de la pàgina 
web municipal, s’aprova el pressupost presentat per 
l’empresa Blau Pixel Internet SL, per un import de 
2.041,88 €. 

Amb la voluntat de difondre l’acció que el govern local 
desenvolupa al llarg de l’any, s’accepta el pressupost 
presentat per Televisió Girona SL, per un import de 
3.702,60 € (dividit en 12 factures mensuals), que inclou 
un seguiment informatiu de l’actualitat, amb un mínim 
de quatre notícies al mes, entrega de la notícia en 
format web, i una entrevista bimensual amb qualsevol 
àrea de l’Ajuntament. 

Per al servei de formació de conducció i maneig de 
cistelles elevadores d’una durada total de vuit hores, 

Acords de Junta de Govern
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s’aprova el pressupost presentat pel Sr. Joan Carles 
López Arce, per un import de 220 €. 

Per al servei d’assistència tècnica en la redacció de la 
modificació del text refós de les Normes subsidiàries 
de planejament del carrer Ginesta de Riudellots, 
s’accepten les condicions econòmiques presentades 
pel Consell Comarcal de la Selva, per un import de 
7.892,90 €. 

S’aprova la pròrroga del contracte de comunicació i 
difusió institucional, entorn digital, transparència, bon 
govern i participació ciutadana per un any a l’empresa 
Notidig SL, per un import de 27.223,75 €, i ambdues 
parts renuncien a sol·licitar qualsevol indemnització per 
la finalització del contracte el dia 31 de març de 2021. 

S’aprova provisionalment l’establiment del nou preu 
públic únic de 5 € per a les representacions teatrals 
no professionals que tinguin lloc a la Sala d’Actes 
municipal. En el cas de grups professionals, quedarà 
determinat i valorat en l’acord d’adjudicació.

S’aprova a l’Associació de Propietaris del Polígon 
Industrial de Riudellots (APRS) una subvenció de 6.000 
€ per a les accions de dinamització empresarial i 12.000 
€ per al servei privat de vigilància a l’entorn del polígon. 

S’atorga a l’Agrupació Cultural i Esportiva Riudellots 
(ACER) una subvenció per un import de 20.000 € per 
sufragar part de les despeses de l’any 2020, dels equips 
de la secció de futbol sala, d’atletisme i ciclisme. 

S’atorga a la Coral Les Veus del Cric una subvenció per 
un import de 4.530,87 €, per al finançament de la seva 
activitat cultural per a l’any 2020. 

S’accepta el pressupost presentat per Pau Morales 
Albert, per un import de 1.028,50 €, per a la contractació 
d’un taller artístic per als alumnes de l’Escola de 
Riudellots, perquè puguin desenvolupar la seva vessant 
més artística. 

Junta de Govern Local de 24 de març de 2020

S’aprova l’acta de la sessió anterior i la relació de 
factures O72020/5 per un import de 179.934,67 €. 

Igualment, s’aprova la liquidació mensual tramesa pel 
Servei de Recaptació del Consell Comarcal de la Selva 
del mes de gener, per un import de 51.562,55 €. 

S’atorga llicència urbanística a C C I per a la instal·lació 
de plaques solars tèrmiques a Can Grifol. També 
s’atorga llicència urbanística a Simon SAU per al rebaix 
de la vorera per a entrada de camions a l’avinguda Mas 
Pins, 155. 

S’aprova el projecte per a la instal·lació d’una escultura 
a la rotonda entre l’avinguda Mas Vilà i l’avinguda Mas 
Pins del polígon industrial, per un import de 39.999,84 €.

Per al subministrament de les lluminàries necessàries 
per a la zona d’esbarjo per a gossos, s’accepta el 
pressupost presentat per Novatilu SL, per un import 
de 929,28 €. Així mateix, per a la instal·lació de les 
lluminàries, s’accepta el pressupost presentat per 
Instal·lacions Martí Duran SL, per 3.509.00 €.

S’atorga a l’AMPA IES Cassà de la Selva una subvenció 
per un import de 2.000 € per a material informàtic per a 
alumnes d’ESO i batxillerat, en concret per a l’adquisició 
de 15 ordinadors portàtils. 

S’atorga a l’Institut Cassà de la Selva una subvenció per 
un import de 1.200 € per al programa de Pla lector per 
al curs 2019/2020, per a l’adquisició de llibres i per fer 
una Biblioteca d’Aula. 

S’atorga a l’entitat AECC- Catalunya contra el Càncer 
una subvenció per un import de 207,60 €, per al servei 
de fisioteràpia per a persones diagnosticades i en 
tractament de càncer de mama. 

S’atorga a l’AMPA Llar d’Infants de Riudellots de la Selva 
una subvenció de 2.418,20 € per a les activitats del 
curs 2019-2020 per al foment de l’educació, la cultura 
popular i tradicional catalana. 

D’acord amb el conveni de col·laboració entre els 
ajuntaments de Llagostera, Caldes de Malavella, 
Riudellots de la Selva i l’entitat Castellers de les 
Gavarres, s’atorga una subvenció a l’associació 
castellera per un import de 2.000 €, per a la realització i 
desenvolupament del fet casteller en el territori. 
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S’atorga al Club Handbol Riudellots una subvenció 
per un import de 6.329,75 €, per sufragar part de les 
despeses de la temporada 2019-2020. 

S’atorga a l’Esplai Parroquial de Riudellots de la Selva 
una subvenció per un import de 2.350 €, per a les 
activitats del curs 2019-2020.

S’atorga a l’Associació de Comerciants de Riudellots de 
la Selva una subvenció per un import de 2.000 €, per a 
accions i campanyes de dinamització comercial. 

Es dona conformitat a l’informe emès per Prodaisa, 
l’empresa concessionària del servei municipal 
d’abastament d’aigua potable, sobre les actuacions 
executades a càrrec del fons de reposició del 2018, per 
un cost total de 13.390 €. El saldo sobrant del fons de 
reposició del 2018 és de 30.052,80 €. 

Junta de Govern Local de 7 d’abril de 2020

S’aprova l’acta de la sessió anterior i la relació de 
factures O/2020/6 per un import de 62.123,98 €. Així 
mateix, s’aproven les liquidacions mensuals trameses 
per l’Àrea d’Inspecció Tributària de Xaloc del mes de 
desembre, per un import de 815,01 €, i del mes de 
febrer, per un import de 685,53 €.

S’atorga llicència urbanística a Edistribucion Redes 
Digitales SLU, per a l’obertura i reposició de quatre 
metres de rasa i l’estesa de nova línia elèctrica de 
baixa tensió subterrània a l’avinguda Països Catalans, 
120. També s’acorda donar-se per assabentada de la 
comunicació prèvia urbanística de primera ocupació i 
utilització d’edificis de la Sra. Roser Sánchez Gallardo 
al carrer Mestral, 2. 

S’aprova l’oferta de serveis presentada per Hermes 
Comunicacions SA per a una subscripció en paper al 
diari El Punt-Avui, per un import de 517,60 €, i per als 
serveis de publicitat, per un import de 2.982,36 € (dividit 
en 12 factures mensuals).

S’aprova el pressupost presentat per Nosolomedia SL, 
per un import de 12.100 €, per al servei de gravació 
i edició de 40 peces informatives sobre els actes 
organitzats en el municipi. 

S’atorga al Consell Pastoral de la Parròquia de Sant 
Esteve de Riudellots de la Selva una subvenció per un 
import de 3.000 €, per a les despeses derivades de les 
obres de rehabilitació de l’església. 

S’atorga a l’AMPA de l’Escola de Riudellots de la 
Selva una subvenció per un import de 2.421,82 € per 
a les activitats del curs 2019-2020, per al foment de 
l’educació, la cultura popular i tradicional catalana. 

S’aprova l’alta del tràmit d’inscripció a les escoles 
bressol municipals al catàleg de tràmits electrònics 
que ofereix l’Ajuntament i se sol·licita al Consorci AOC 
que realitzi les modificacions pertinents per adaptar el 
tràmit a la normativa municipal vigent. 

Junta de Govern Local de 21 d’abril de 2020

S’aprova l’acta de la sessió anterior i la relació de 
factures O/2020/7 per un import de 33.027,81 €. 
Igualment, s’aprova la liquidació mensual tramesa pel 
Servei de Recaptació del Consell Comarcal de la Selva 
del mes de febrer, per un import de 18.669,33 €.

S’acorda prorrogar el contracte del servei de 
dinamització de l’Espai Jove de Riudellots de la Selva 
per un any a l’empresa Puntuajocs SL, per un import de 
13.350 €, fins al dia 30 de juny de 2021. 

S’acorda determinar que, per als propers cursos 
escolars, el nombre mínim de matrícules que s’hauran de 
formalitzar a la Llar d’Infants Municipal per a l’admissió 
d’alumnes menors d’un any haurà de ser de cinc. 

Junta de Govern Local de 5 de maig de 2020
 
S’aprova l’acta de la sessió anterior i la relació de 
factures O/2020/8 per un import de 16.904,65 €. 
Igualment, s’aprova la liquidació mensual tramesa pel 
Servei de Recaptació del Consell Comarcal de la Selva 
del mes de març, per un import de 24.334,77 €.

També s’aprova la liquidació mensual tramesa per 
l’Àrea d’Inspecció Tributària de Xaloc del mes de març, 
per un import de 567,43 €.
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S’atorguen diverses llicències urbanístiques: a 
l’empresa Can Buixó SL per a l’ampliació de la superfície 
coberta de l’estabulació de vaques lleteres a Can 
Buixó, a l’empresa Explotacions Bosch Torrent SL per 
a la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques a la 
coberta de la nau granja a Can Provençal i a l’empresa 
Busquets Sitja SL a l’edifici d’habitatges plurifamiliar 
aïllat al carrer Montseny, 31-33. 

S’accepta el pressupost presentat per Josep Matas i 
Balaguer, per un import de 726 €, per a la prestació del 
servei de delegat de protecció de dades personals. 

S’accepta el pressupost presentat per Construccions 
Fusté SA, per un import de 12.980,88 €, per a l’execució 
de les obres de fressat de tres ressalts i nova formació 
d’acord amb els requeriments tècnics actualment 
vigents. 

S’acorda l’autorització a Gastroevents SC de l’ocupació de 
l’auditori del Foodlab per a l’esdeveniment Gastrodigital 
Pirineus 20 i s’informa l’organització que haurà de 
vetllar en tot moment per seguir les recomanacions 
sanitàries de prevenció. També s’aprova la bonificació 
total del preu públic corresponent a aquest ús, atenent 
raons culturals d’interès públic.

Amb relació a l’alta del tràmit d’inscripció a les escoles 
bressol de manera electrònica, s’aprova el nou model de 
sol·licitud de preinscripció a la Llar d’Infants Municipal i 
el nou model de sol·licitud d’autorització per a l’obtenció 
d’empadronament dels avis. 

Quant als pressupostos participatius, s’acorda 
destinar-hi 280.000 € i el compromís que si, a causa de 
la COVID-19, es fa impossible l’execució dels projectes 
escollits, s’inclouran a l’exercici 2021. 

S’aprova el pressupost presentat per la Sra. Roser Bona 
Puig, per un import de 1.052,70 €, per a la prestació 
de 20 hores del servei de disseny gràfic de materials 
relacionats amb la COVID-19. 

Junta de Govern Local de 19 de maig de 2020

S’aprova l’acta de la sessió anterior i la relació de 
factures O/2020/9 per un import de 89.180,62 €. 

S’atorguen diverses llicències urbanístiques: a Josep 
Fabrellas Lloveras per a la substitució d’escala per 
muntacàrregues a Can Ciurana; a D C C per a la 
construcció d’habitatge unifamiliar aïllat al carrer 
Migjorn, 1; a Transportes Líquidos JM Cañadas SL per 
a l’enderroc de tres naus a l’avinguda Mas Pins, 99, 101 
i 103, i a Microtech Cork SL, per a la instal·lació solar 
fotovoltaica per a autoconsum a la coberta de la nau de 
l’avinguda Mas Pins, 140. 

S’aprova el pressupost presentat per l’empresa 
Benito Urban SLU, per un import de 1.695,21 €, per al 
subministrament d’uns llistons per arreglar bancs i 
papereres en mal estat.

S’aprova el pressupost presentat per l’empresa 
Globaldex Costa Brava SL, per un import de 855,50 €, 
per al subministrament de material per a la prevenció 
de la COVID-19.

S’aprova el pressupost presentat pel Sr. Alex Tremps 
Izquierdo, per un import de 1.331 €, per a la gravació 
i edició d’un anunci publicitari de dinamització del 
comerç local de Riudellots. 

S’acorda donar per assabentada la presentació de la 
Memòria de la gestió de les instal·lacions esportives 
municipals, corresponent a l’exercici 2018, de l’empresa 
Sportgest Associació Esportiva. 

S’atorga a la Comissió de Festes de Riudellots una 
subvenció per un import de 10.175,15 €, per sufragar 
part de les despeses de les activitats de l’any 2020. 
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