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Benvolguts veïns, benvolgudes veïnes, 

Acabem un any atípic. L’any 2020 ens ha posat a prova a tots i a totes, i serà 
recordat com l’any que el coronavirus ens va obligar a paralitzar-ho tot. 
Han estat mesos complicats, compromesos per a tothom, i en el qual les 
institucions públiques hem hagut de prendre decisions que mai hauríem 
volgut prendre. Per aquest motiu, abans de fer un balanç d’aquest any, en 
nom de l’equip de govern us vull fer extensiu un sincer agraïment per la 
vostra comprensió, paciència i col·laboració per fer front a la pandèmia. 

Des de l’Ajuntament hem estat des del primer dia al costat dels veïns i les 
veïnes de Riudellots. Ho vam dir en el seu moment i ho tornem a repetir 
ara: és el nostre deure i ens sentim responsables de complir-lo. 

Hem impulsat diverses iniciatives per donar suport a les activitats més 
afectades i els col·lectius més vulnerables, tenint molt clar que els 
riudellotencs i les riudellotenques sempre han estat al centre de totes les 
nostres decisions.

Vam engegar una línia d’ajuts adreçats a les famílies afectades per la 
pandèmia de la COVID-19, per a aquells veïns i veïnes del municipi que van 
patir un acomiadament, un ERTO, o una incapacitat temporal per situació 
de risc o malaltia de COVID-19. Així mateix, vam activar la campanya 
Reactivem Riudellots, subvencions destinades al manteniment del teixit 
comercial local i a reprendre l’activitat econòmica del municipi, que podien 
demanar els comerços i els serveis oberts al públic de Riudellots.

El 2021 es presenta com una oportunitat. Ens arriben notícies de les 
autoritats i dels experts sanitaris que en els pròxims mesos tindrem una 
vacuna de la COVID-19. I quan arribi, serà una ocasió per aixecar-nos i 
passar pàgina, renovar les il·lusions, emprendre tots aquells projectes 
que van quedar aturats i encarar, de nou i junts, tots els reptes que tenim 
per davant. Per això, us desitjo començar el 2021 de la millor manera, 
i us encoratjo a fer-ho sent conscients que el virus encara és entre 
nosaltres. Celebrem les festes, però amb la precaució que aquest moment 
excepcional ens exigeix. 

Sense més dilacions, us deixo amb una nova edició del BIM, en el qual 
podeu trobar les notícies més destacades de l’últim trimestre. Us desitjo 
una plàcida lectura i us emplaço a contactar amb l’Ajuntament per 
preguntar i resoldre qualsevol dubte que us sorgeixi. 

Salutacions,

Montserrat Roura i Massaneda
Alcadessa de Riudellots de la Selva
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Diposita aquí el teu masclisme 

L’Ajuntament de Riudellots de la Selva va adherir-
se a la campanya “Diposita aquí el teu masclisme”, 
una iniciativa impulsada per l’Institut Català de 
les Dones que pretén reconèixer i desmuntar el 
masclisme per llençar-lo directament a la paperera.

La campanya consisteix a fer visible aquest 
lema, a través d’uns adhesius en les papereres 
públiques. Amb aquesta acció es vol visibilitzar 
aquesta realitat per a poder aconseguir la igualtat 
efectiva i desemmascarar les desigualtats socials, 
polítiques, econòmiques i jurídiques que pateixen les dones.

Serveis socials
Atenció a les persones

Convocatòria d’ajuts a les famílies afectades per la COVID-19

Del 16 d’octubre al 6 de novembre es va obrir la convocatòria per demanar els ajuts adreçats a les famílies 
de Riudellots de la Selva afectades per la pandèmia de la COVID-19. Es va obrir una línia de subvencions per 
a aquells veïns i veïnes del municipi que van patir un acomiadament, un ERTO o una incapacitat temporal per 
situació de risc o malaltia de COVID-19 a partir del 14 de març de 2020.

Els ajuts van consistir en uns vals de 10 € cada un d’ells: els de tipus A, 50 % finançats per l’Ajuntament, i els 
de tipus B, 100 % finançats per l’Ajuntament. Els vals poden ser intercanviats en establiments de Riudellots, 
comporten una compra mínima de 10 €, no es dona canvi, ni es poden bescanviar per euros i es podran 
utilitzar fins al 31 de desembre de 2020.
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Ampliació de la plantilla i la cobertura dels Vigilants Municipals

El mes d’octubre passat es va ampliar la plantilla del cos de Vigilants Municipals, amb la incorporació de 
dos nous agents que passen a formar d’una plantilla total de quatre vigilants. D’aquesta manera, es va fer 
possible ampliar la cobertura horària del 
cos. 

L’equip de vigilants treballa, ara, en torns 
rotatius que cobreixen pràcticament les 
24 hores del dia entre setmana, torns de 
12 hores els dissabtes i jornada intensiva 
els diumenges. 

Així mateix, l’Ajuntament de Riudellots 
manté un contracte amb una empresa 
privada per a la custòdia i vigilància dels 
edificis públics, que complementa la 
tasca dels Vigilants Municipals quan no 
estan disponibles.

Campanya de vacunació contra la grip

El 20 d’octubre passat va començar la campanya anual de vacunació contra la grip. Els dies que es va posar 
la vacuna van ser el 20, 27 i 28 d’octubre i el 3, 10, 11 i 17 de novembre. Enguany es va habilitar la Sala 
Polivalent, a la plaça de l’Ajuntament, ja que els professionals sanitaris van decidir posar les vacunacions fora 
dels centres sanitaris per tal de reduir el risc de contagi per la COVID-19.

La grip és una malaltia produïda per un virus que habitualment té major incidència durant l’hivern. Actualment, 
la vacuna és molt segura i generalment ben tolerada, recomanada a persones d’edat igual o superior a 
60 anys, persones de menys de 60 anys que presenten un alt risc de complicacions derivades de la grip, 
persones que poden transmetre la grip a les que tenen un risc alt de presentar complicacions i persones que 
treballen en serveis públics essencials.

Seguretat

Salut



-BIM-

5Butlletí d’informació Municipal

Transparència

L’Ajuntament de Riudellots de Selva va posar en 
marxa al llarg del mes de novembre el concurs 
de fotografia per al calendari anual de l’any 2021. 
Enguany, la temàtica de les fotografies ha estat la 
flora i la fauna del nostre municipi. El termini de 
presentació de les fotografies va ser des del 3 fins 
al 28 de novembre. 

Les persones guanyadores del concurs s’anunciaran 
a la pàgina web municipal i als perfils de les xarxes 
socials del consistori, i rebran un únic val per import 
de 50 € per gastar als establiments de Riudellots.

Per sisena vegada consecutiva, l’Ajuntament 
de Riudellots de la Selva va ser guardonat 
amb el segell Infoparticipa, en reconeixement 
a la qualitat de la informació que es publica al 
web municipal i el portal de la transparència.

Enguany, la puntuació obtinguda va ser del 
95,83 % de compliment dels 48 indicadors 
avaluats pel Laboratori de Periodisme i 
Comunicació per a la Ciutadania Plural de 
la UAB. Es tracta de la puntuació més alta 
assolida per l’Ajuntament de Riudellots de 
la Selva i que va encapçalar el rànquing de 
municipis de la comarca de la Selva.

L’acte de lliurament dels premis va tenir lloc a finals del mes de setembre a la Sala d’Actes del Rectorat de la 
Universitat Autònoma de Barcelona.

Participació

Concurs de fotografia per al calendari 2021

Riudellots obté el segell Infoparticipa amb un 95,83 % de compliment



6 Butlletí d’informació Municipal

A principis d’octubre es va reprendre el procés de pressupostos 
participatius 2020, amb la votació de les 27 propostes ciutadanes 
que van passar un procés de validació tècnic, d’entre les 129 que es 
van presentar.  

El sistema de votació va consistir en una “cistella de la compra”. 
Cada participant disposava de 280.000 euros i podia anar votant 
propostes fins a esgotar el pressupost. D’aquesta manera, es 
valorava la priorització de les propostes i es volia promoure la 
participació de la ciutadania en la presa de decisions relacionades 
amb el municipi.

En total, hi han participant 357 persones: 191 ho van fer de forma 
presencial i la resta, 166, ho van fer telemàticament.

De les 27 propostes, se’n podran executar 15 atenent al nombre 
de vots rebuts, que sumen un pressupost de 228,805 euros. La 
proposta més votada, amb 184 vots i un pressupost de 97.000 €, ha estat renovar els patis de l’Escola. 
Entre les propostes guanyadores també hi ha ampliar la biblioteca municipal, fer millores a la Llar d’Infants, 
instal·lar llums a la pista per a poder practicar esport i construir un parc de cal·listènia.

Votació del procés de pressupostos participatius 2020

Nou parc infantil al carrer Sant Jordi

Recentment s’ha construït un nou parc infantil situat 
al carrer Sant Jordi, pensat per a infants a partir 
de 3 anys fins a un màxim de 9-10 anys. Es tracta 
d’una superfície de 145 metres quadrats, on s’hi ha 
instal·lat una estructura multi joc amb dues torres 
amb tobogan, túnel gatejador, esglaons, escala 
d’accés i panells educatius amb angles, un gronxador, 
un balancí, una molla i un joc de caseta-planetari 
amb decoració temàtica “Natura i Univers”. Tots els 
jocs estan fets amb materials que compleixen la 
normativa europea.

Així mateix, la construcció d’aquest espai ha requerit fer una llosa de formigó per poder posar un terra continu 
amortidor de cautxú, amb colors diferents de les llosetes a on queda instal·lat cada element. També s’ha fet 
un manteniment de la tanca protectora. El cost total de l’actuació ha estat de 18.000 €.

Obres
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L’operadora osonenca Goufone va començar, a 
principis del mes d’octubre, el desplegament de 
la fibra òptica al municipi. Goufone ha cablejat 
la fibra òptica per tota la infraestructura existent 
al municipi compartida entre infraestructura 
pròpia (residencial i urbanitzacions) i sobre la 
infraestructura del CTTI al Polígon Industrial. 
Pel que fa als disseminats, l’operador ha estès 
el cablejat per a quan entri en vigor la inversió 
municipal de construcció de la infraestructura 
de la fibra òptica.

*per confirmar que els treballs i el desplegament 
ja hagi acabat

L’Ajuntament de Riudellots va engegar, a finals d’octubre, la convocatòria per a la selecció d’una plaça de 
tècnic/a de Promoció Econòmica. Les principals funcions a desenvolupar són potenciar l’ús de l’equipament 
del FoodLab i el turisme i l’activitat econòmica de Riudellots. La plaça és en règim de funcionari interí per 
programes, per a un període màxim de 3 anys. La jornada de treball és de 37,5 hores a la setmana.

Promoció econòmica 
i noves tecnologies
Desplegament de la fibra òptica a Riudellots

Convocatòria per a la selecció d’una plaça de tècnic/a de Promoció Econòmica

Nous punts de llum a la zona de Mas Pins

A finals del mes de novembre es va portar a 
terme la instal·lació de 13 punts de llum a la 
zona de Mas Pins, entre el sector Ponent i el 
Central, amb tecnologia LED convencional, 
per garantir la seguretat tant dels vianants 
com dels vehicles que hi circulen. El 
pressupost de l’actuació és de 22.922,73 €, 
IVA inclòs.
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L’alcaldessa deixa de percebre el sou de l’Ajuntament

Riudellots congela els impostos i les taxes, i abaixa l’IAE

L’alcaldessa de Riudellots de la Selva, Montserrat Roura, ha 
decidit aquest passat mes de novembre prejubilar-se i deixar de 
percebre el sou previst en el cartipàs municipal, de 3.002,39 € en 
14 pagues, per la seva dedicació al capdavant de l’Ajuntament. 
A partir d’ara, Roura només cobrarà per assistència als diversos 
òrgans de govern de la mateixa manera que ho fan la resta de 
regidors i regidores, a excepció de Carme Camps, que té una 
retribució per la seva dedicació completa a l’Ajuntament.   

Roura ha explicat que, tot i la prejubilació, seguirà ocupant-
se de les mateixes àrees i responsabilitats que fins ara. En 
aquest sentit seguirà amb plena dedicació com a alcaldessa i 
responsable de les àrees d’Atenció a les Persones, Benestar i 
Igualtat; Salut; Governació; Seguretat i Protecció Civil.

L’Ajuntament de Riudellots de la Selva va aprovar, en el Ple extraordinari i urgent del mes de novembre, les 
noves ordenances fiscals, amb els vots favorables de l’equip de govern (Junts per Riudellots) i l’abstenció del 
grup a l’oposició (ERC). Per a l’any 2021, l’equip de govern de l’Ajuntament de Riudellots ha decidit congelar 
tots els impostos i taxes i abaixar l’impost sobre activitats econòmiques (IAE), per adaptar-se en el marc de 
la situació actual provocada per l’impacte de la Covid-19 en l’economia de les famílies i de les empreses.

L’any passat l’Ajuntament de Riudellots va aprovar una rebaixa de l’IBI del 20 %, que situa aquest impost en el 
0,4032 %, al llindar del mínim que permet la llei.

La modificació de les ordenances preveu una rebaixa del 0,09 en el coeficient de càlcul de l’IAE per al gruix de 
les empreses ubicades al municipi. És un gest cap a les empreses ubicades al terme municipal de Riudellots 
de la Selva, en uns moments complicats per a la majoria d’elles que s’han vist afectades per la nova normalitat 
provocada per la crisi del coronavirus.

Josep Santamaria Moreno és el nou regidor de l’equip de govern 
a l’Ajuntament de Riudellots de la Selva. El 17 de novembre 
passat, Santamaria va prendre possessió del càrrec de regidor 
(Junts per Riudellots) en substitució de Xevi López Cadena, 
que va renunciar al càrrec el 2 de novembre. Josep Santamaria 
és enginyer industrial i en l’anterior legislatura va ser regidor 
de Joventut. Està previst que Santamaria s’ocupi de les àrees 
de Participació, Transparència, Bon Govern i Comunicació; 
Dinamització Econòmica, Règim Intern, Regulació i Noves 
Tecnologies.

Josep Santamaria Moreno, nou regidor de l’equip de govern
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L’Escola de Riudellots va començar el curs 2020/21 
amb un conserge, una plaça de nova creació que 
pretén donar més i millor servei a l’equipament, 
les famílies i el personal docent. Després d’un pro-
cés de selecció, el conserge s’ha incorporat en un 
moment clau per a l’Escola, en què els protocols 
d’actuació per fer front a la COVID-19 estan molt 
presents.

La incorporació d’un conserge és una demanda de 
les famílies que respon al creixement de l’Escola, 
així com a les diferents necessitats que, amb el 
temps, s’han anat incrementant.

Educació
L’Ajuntament de Riudellots incorpora un conserge per a l’Escola

Amb l’objectiu de dur a terme activitats 
lúdiques i educatives des d’una pers-
pectiva més experimental, l’Ajuntament 
de Riudellots ha acordat comprar nou 
material pedagògic per a l’alumnat de 
la Llar d’Infants. D’aquesta manera, els 
nens i nenes podran explorar noves vies 
d’aprenentatge sensorial i perceptiu, en 
les quals posen tots els sentits i es po-
tencien la seva creativitat i la seva ima-
ginació. 

“L’adquisició de material pedagògic expe-
rimental és un pas molt important per a 

l’aprenentatge que s’ofereix a la Llar d’Infants. El mètode educatiu experimental permet estimular l’infant, 
de manera que allò que aprèn en una situació concreta ho pot portar a la seva vida quotidiana”, ha declarat 
Cristina Pineda, regidora d’ensenyament de l’Ajuntament de Riudellots. 

Entre el material adquirit hi ha jocs d’aigua i sorra multicolor, maons de l’arc de Sant Martí, blocs sensorials 
diversos, maons de construcció translúcids, utensilis com ara coladors, llaunes i tines de metall, construc-
cions de fusta, entre altres objectes. 

El cost dels materials adquirits és d’aproximadament 3.000 euros.

Adquisició de material pedagògic experimental per a la Llar d’Infants



10 Butlletí d’informació Municipal

Medi ambient

L’Àrea de Medi Ambient 
de l’Ajuntament de 
Riudellots va posar a 
la disposició dels veïns 
i veïnes que tenen un 
servei de recollida de 
residus de “disseminat” 
un joc de bosses per 
reciclar. D’aquesta 
manera, podrem 
reciclar més i millor als 
recintes de disseminats 
i superar el 80 % de 
reciclatge que vam 
aconseguir l’any 2019. 
Amb la col·laboració de 
tothom podrem arribar al 100 %!

L’Ajuntament de Riudellots de la Selva 
va acordar, per unanimitat en el Ple del 
mes de novembre passat, adherir-se al 
Consorci de les Vies Verdes de Girona.

Actualment, el Consorci de les Vies 
Verdes està fent un acompanyament 
a l’Ajuntament de Riudellots per tal de 
resoldre la connexió de la via verda del 
municipi sense creuar la C-25, una via 
molt transitada i que suposa un perill 
per als ciclistes i vianants. Per al 2021, 
hi ha prevista la connexió de la via ver-
da entre els municipis de Llambilles, Cassà de la Selva, Sant Andreu Salou, Fornells de la Selva, Campllong i 
Riudellots de la Selva. Per aquests motius s’ha considerat oportú formar part del Consorci de les Vies Verdes 
que, entre d’altres avantatges, permetrà a l’Ajuntament optar a subvencions procedents de fons europeus 
FEDER.

Riudellots de la Selva s’adhereix al Consorci de les Vies Verdes

Joc de bosses per reciclar per a les llars amb servei de recollida de residus 
de “disseminat”
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Davant l’aparició en les darreres 
setmanes de l’espècie invasora Bernat 
Marbrejat a Riudellots de la Selva i a 
diversos municipis de les comarques 
gironines, el Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació de la 
Generalitat de Catalunya ha editat un 
seguit de material informatiu i consells 
adreçats a la població. 

El Bernat Marbrejat (Halyomorphahalys) 
és un insecte procedent de l’Àsia 
i és una espècie invasora que cal 
combatre. Es distingeix d’altres 
bernats autòctons per disposar d’unes 
bandes blanques a les antenes. Tot i 
que no representa cap risc per a les 
persones ni per als animals, produeix molts danys i pèrdues importants a conreus.

Amb l’objectiu de fomentar la mobilitat soste-
nible, hem instal·lat a la plaça de l’Ajuntament 
un nou punt de càrrega semiràpida d’accés pú-
blic per a vehicles elèctrics. Aquesta actuació 
s’emmarca dins del projecte “Del pla a l’acció” 
de la Diputació de Girona, que s’està portant a 
terme als municipis de la demarcació de Girona 
per millorar l’eficiència energètica i la sostenibi-
litat.

Està previst que el punt de càrrega estigui ope-
ratiu en els pròxims dies. 

El cost de l’actuació ha estat de 8.667 € i ha 
comptat amb l’ajuda de la Diputació de Girona, 
amb una subvenció de 5.000 €.

Recentment, s’han col·locat 18 punts de llum de tecnologia LED, autònomes amb panells fotovoltaics, a la 
prolongació del carrer Major, en direcció a l’estació. Aquesta instal·lació té l’objectiu de millorar la seguretat 
de totes aquelles persones que hi passegen, bé sigui per anar a l’estació o per anar a la via verda, i també per 
als vehicles que hi circulen. L’actuació ha suposat una inversió de 25.272,82 €, IVA inclòs.

Com actuar davant la proliferació del Bernat Marbrejat

Instal·lat un nou punt de càrrega per a vehicles elèctrics a la plaça de l’Ajuntament

Riudellots col·loca 18 llums LED a la prolongació del carrer Major
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Esports
Renovació del parquet del Pavelló

Durant els mesos d’octubre i novembre s’ha dut a terme la renovació del parquet del pavelló, una necessitat 
que s’havia de gestionar amb rapidesa donat que el parquet existent estava força deteriorat.

Durant el procés de renovació, la Regidoria d’Esports s’ha reunit amb el Club d’Handbol i l’ACER per decidir 
els detalls de mutu acord amb les entitats que l’utilitzen.

Joventut
L’Ajuntament premia 17 joves estudiants

Un any més, l’Ajuntament de 
Riudellots va premiar l’esforç 
acadèmic dels joves estudiants del 
municipi i va fer un reconeixement 
a tots aquells que han finalitzat el 
batxillerat o un cicle formatiu de 
grau mitjà o superior. 

Enguany, van ser un total de 17 
els joves premiats, que van rebre 
un val de 100 € per comprar 
en establiments del municipi. 
L’acte va tenir lloc, amb totes les 
mesures de seguretat, a la Sala 
d’Actes de l’Ajuntament, a càrrec 
de l’alcaldessa, Montserrat Roura, 
i del regidor de Joventut, Gerard Fabrellas. Tots dos van felicitar els joves i els van animar a seguir els estudis 
i formar-se, en un món canviant i cada cop més competitiu.
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La Biblioteca Anna Nadal i Serra de Riudellots de la Selva ha guanyat el Premi María Moliner, en el marc de 
la XX Campaña de Animación a la Lectura María Moliner. El concurs, organitzat pel Ministerio de Cultura y 
Deporte amb la col·laboració de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), ha premiat els 
millors projectes de dinamització lectora desenvolupats a les biblioteques, amb l’objectiu de fomentar la 
lectura en tots els col·lectius socials. 

Amb el projecte “Creciendo con libros”, la Biblioteca Municipal de Riudellots ha estat escollida la vencedora 
de la categoria de municipis fins a 5.000 habitants, amb un premi en metàl·lic de 2.000 € per a la compra 
de llibres. “Creciendo con libros” és una iniciativa començada el gener de 2020, amb diverses activitats 
d’animació lectora per a un públic de 0 a 11 anys, com ara les hores del conte, tallers de cuina en anglès o 
de fer joies, visites escolars, clubs de lectura físics i virtuals, hores del conte en línia, circ, titelles o, fins i tot, 
un planetari.

El jurat del concurs havia de valorar, principalment, la claredat i interès del projecte d’animació a la lectura, 
la seva planificació i viabilitat i, finalment, l’originalitat que presentava, que posava èmfasi en la innovació en 
l’ús de les noves tecnologies. El projecte riudellotenc fomenta la lectura, però també el coneixement de la 
biblioteca, del seu personal i del seu fons, i la converteix en un espai viu, dinàmic i proper a la mainada. 

A més, al llarg del projecte ha estat clau la relació i col·laboració amb altres entitats del municipi, com ara 
l’Escola, la Llar d’Infants i les associacions de famílies d’aquests centres educatius. També ha estat vital la 
importància que el personal de la Biblioteca ha donat a les noves tecnologies, com a forma de comunicació 
i interacció amb els usuaris.

Cultura
La Biblioteca Anna Nadal i Serra guanya el Premi María Moliner
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Junts per Riudellots

Enguany afrontem unes festes de Nadal noves 
i diferents. D’ençà del 14 de març, en què es va 
activar l’estat d’alarma per a la gestió de la crisi 
sanitària ocasionada per la propagació de la 
Covid-19, vivim subjectes a recomanacions, 
restriccions i instruccions de tota mena que han 
limitat enormement la nostra mobilitat, el nostre 
dia a dia i el nostre entorn i han perjudicat la 
nostra economia, el teixit comercial i industrial i 
les economies domèstiques. Aquesta situació ha 
requerit i requerirà la màxima atenció per part de 
totes les administracions públiques.

Des de Riudellots i, per extensió, tots els països 
i racons del planeta hem afrontat, amb més o 
menys encert, una crisi sense precedents en la 
nostra història moderna, un repte immens que 
hem aconseguit tirar endavant, demostrant que, 
malgrat les dificultats, disposem dels valors més 
essencials com l’ajuda mútua, la solidaritat, l’acció 
conjunta, i així ho hem demostrat.

No ens cansarem de donar les gràcies a totes 
les persones, empreses i institucions que han 
tingut grans responsabilitats al capdavant de la 
gestió de la pandèmia, un munt d’herois i heroïnes 
que no volem detallar davant el risc de deixar de 
mencionar algú, però que prou bé sabem qui són! 
És un autèntic orgull haver pogut ésser testimonis 
i actors de la solidaritat riudellotenca.

Després de superar nombrosos obstacles i 
d’haver recorregut de la mà de tots vosaltres les 
fases més restrictives de la pandèmia, arriba el 
moment de celebrar les festes de Nadal. Enguany, 
hem il·luminat novament els carrers de la vila 
amb la intenció, com cada any, de transmetre a 
totes les llars un missatge d’esperança, confort 
i valentia, avui dia més necessari que mai, per 
afrontar amb ànims renovats els nous reptes 
d’aquesta pandèmia.

De ben segur que aquestes festes de Nadal no les 
podrem celebrar com voldríem, però tanmateix no 
tenim cap dubte que serem capaços i capaces de 

LA MASCARETA DE NADAL
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gaudir de la família i els amics, compartir tants moments plegats, records dolços i d’altres més amargs, però 
procurant que la mascareta de Nadal sigui més que una protecció, que esdevingui un símbol de solidaritat i 
connexió amb totes les persones que viuen aquests temps difícils privats i privades de llibertat, als hospitals, 
lluny de la família, o amb tantes altres dificultats.... Procurem que, malgrat la distància i el distanciament 
social, sapiguem estar més a prop que mai dels que estimem.

Des de Junts per Riudellots us desitgem unes molt bones Festes de Nadal i una bona entrada d’any 2021. 
Estem segurs que el nou any ens aportarà nous i millors horitzons i que ens permetrà caminar, junts i sense 
deixar ningú enrere, cap a un municipi millor en un país més just i solidari amb les persones.

Que el nou any 2021 ens permeti seguir imaginant Riudellots com fins ara, que seguim creant i compartint 
espais de participació, per aconseguir seguir essent un poble referent i de referència de les millors polítiques 
socials i econòmiques, que segueixi excel·lint en el servei a les persones i als projectes comuns. Us hi 
seguirem necessitant sempre.

Molt bones festes de Nadal i bona entrada d’any 2021!

Grup Municipal de Junts per Riudellots
Desembre 2020
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QUÈ HA PASSAT?

El 23 d’octubre passat va tenir lloc la renúncia del 
regidor Xavier López, en estranyes circumstàncies. 
El regidor X. López era el segon tinent d’alcaldessa 
i a més el portaveu del grup municipal de Junts x 
Riudellots, i va presentar la seva dimissió després 
que, segons va manifestar l’alcaldessa en un 
escrit adreçat a la població, accedís irregularment 
a correus electrònics de personal de l’Ajuntament.

En el mateix escrit l’alcaldessa va manifestar que 
havia posat els fets en coneixement de la fiscalia 
i que demanaria una auditoria per tal d’esclarir 
els fets ocorreguts. Ha passat més d’un mes i, 
a banda de demanar dos llistats a les empreses 
proveïdores dels serveis de correu, no tenim, en el 
moment d’escriure aquest escrit, cap constància 
que s’hagi demanat cap auditoria a ningú.

El grup d’ERC-AM vam demanar de crear una 
comissió d’investigació formada pels grups 
municipals i experts independents, precisament 
per posar llum als fets ocorreguts i retornar 
a l’Ajuntament la pèrdua d’imatge pel que fa 
a transparència que aquesta situació havia 
provocat. A més, el fet de crear una comissió 
transversal donava la certesa que no s’amagava 
o es volia amagar absolutament res d’allò que 
va portar a la renúncia del regidor de Junts x 
Riudellots el Sr. Xavier López.

És clar, la resposta va ser negativa. Encara 
ens estem preguntant el perquè del NO a crear 
aquesta comissió. Les explicacions donades no 
ens convencen. Però és el mateix NO que ens han 
donat quan hem fet propostes per incrementar els 
ajuts a les famílies o als comerços pel tema de 
la COVID-19, o quan hem demanat subvencions 
basades en l’esforç fiscal de les famílies, o quan 
hem demanat de fer les coses plegats en benefici 
del poble.

No ens esperàvem aquesta resposta però no ens 
ha sorprès gaire, la veritat.

Hem demanat un Ple extraordinari on demanem 
de nou aquesta comissió (que potser ja no 
serveix de res donat el temps transcorregut), 
entre d’altres mesures de transparència com ara 
que sigui obligatori informar dels immobles de les 
empreses en què qualsevol membre electe tingui 
accions, o bé que es creï la figura del defensor/a 
de la ciutadania, o bé es deixi intervenir als Plens 
qualsevol resident de Riudellots o entitat per 
exposar allà les seves demandes o preocupacions.

Malauradament ja ens temem quina serà la 
resposta. I vosaltres?

ERC
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Volem aprofitar aquest escrit per demanar-vos que gaudiu de les festes de Nadal de la millor manera possible, 
o sigui, cuidant-vos molt i fent cas de les recomanacions dels experts davant d’aquesta pandèmia que tant 
ens ha canviat la vida. Segur que no seran com sempre, però ens hem de reinventar i gaudir-ne com mai, tot 
esperant que l’any vinent les puguem viure amb els que estimem molt més a prop.

I que aquest any 2021 us compensi de tot allò que us hagi pogut mancar el 2020.

Cuideu-vos, cuidem-nos! 

BONES FESTES I FELIÇ 2021!

Grup Municipal ERC-AM
Riudellots de la Selva
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Acords de Ple
Ple de l’Ajuntament de 18 de maig de 2020

S’acorda per unanimitat atorgar la proposta 
d’adjudicació de la concessió per a la gestió de les 
instal·lacions esportives municipals a Sportgest 
Associació Esportiva, i es requereix a l’empresa 
presentar la documentació requerida.

Ple de l’Ajuntament de 28 de maig de 2020

S’aproven amb tots els vots a favor les actes de 
les sessions anteriors: 16.12.2019, 17.12.2019, 
08.01.2020, 18.02.2020, 12.03.2020 i 08.04.2020.

S’aprova amb 11 vots a favor acordar la continuació 
de la tramitació i donar per verificat el text refós de 
la modificació puntual de les normes subsidiàries 
de planejament de Riudellots de la Selva per a la 
unificació de la normativa del sector Friselva. 

S’aprova amb 6 vots a favor i 5 abstencions 
prorrogar el contracte del servei de neteja de les 
dependències municipals de Riudellots de la Selva, 
per al període d’un any, a l’empresa Gran Calidad 
Contrastada SL. La despesa derivada d’aquesta 
pròrroga és de 109.325,00 €.

Es donen per assabentats tots els regidors i les 
regidores del Ple de la liquidació del pressupost 
municipal de l’exercici 2019. 

S’aprova amb 6 vots a favor i 5 vots en contra la 
modificació del pressupost número 3/2020.

S’acorda per unanimitat aprovar la continuació 
del procediment administratiu de conformitat 
amb l’establert al Reial decret 463/2020, de 14 
de març, pel qual es declara l’estat d’alarma, per 
tal de fer front a l’emergència sanitària causada 
per la COVID-19 a Espanya, i la modificació, per a 
l’exercici 2020, de l’Ordenança fiscal número 14, en 
la qual no s’aplicarà la taxa d’ocupació de domini 
públic amb taules, cadires, tribunes, entarimats i 
similars, amb finalitat lucrativa. 

S’aprova inicialment amb 6 vots a favor i 5 
abstencions el Pla estratègic de subvencions per 
al municipi, per fer possible una eficient distribució 
dels recursos públics destinats a fer front a 
situacions d’emergència, vulnerabilitat i atenció 
social que poden sorgir associades a la situació 
econòmica actual i/o futura.

Es donen per assabentats tots els regidors i totes 
les regidores que la nova Junta de Portaveus estarà 
presidida per l’Alcaldia, en substitució del regidor 
Josep Ma. Corominas Pujol. 

Es donen per assabentats tots els regidors i totes 
les regidores de totes les resolucions dictades 
per l’Alcaldia des de l’1 de desembre de 2019 fins 
al 31 de març de 2020, així com de l’informe del 
quart trimestre de 2019 sobre el període mitjà de 
pagament. 

No s’acorda per 5 vots a favor i 6 vots en contra la 
creació d’un carnet jove municipal a Riudellots. 

Ple de l’Ajuntament de 15 de juny de 2020

S’aproven amb tots els vots a favor les actes de les 
sessions anteriors: 18.05.2020 i 28.05.2020. 

S’aprova amb 6 vots a favor i 5 vots en contra la 
modificació de l’Ordenança municipal reguladora 
del soroll i les vibracions, que incorpora els valors 
d’atenció consistents a incrementar en 5dB(A) el 
valor límit d’immissió en les activitats existents en 
zones urbanitzades existents i per als usos de sòl 
(B3), (C1) i (C2).

S’aprova amb 6 vots a favor i 5 abstencions 
l’Ordenança municipal per a la prevenció i control 
de mosquits, i particularment del mosquit tigre, 
el qual té una alta capacitat invasora i un efecte 
negatiu sobre la qualitat de la vida i la salut de les 
persones.



-BIM-

19Butlletí d’informació Municipal

S’aprova per unanimitat el nou Pla local de Joventut 
de Riudellots de la Selva 2020-2023.

S’aprova amb tots els vots a favor ratificar el Decret 
d’alcaldia núm. 105/2020, en el qual s’accepta 
la successió del contractista en el contracte de 
conservació, neteja i manteniment dels espais 
verds i arbrat viari del municipi. 

S’aprova amb 6 vots a favor i 5 abstencions 
el Conveni de delegació de les competències 
de tractament dels residus municipals, entre 
l’Ajuntament de Riudellots i el Consell Comarcal de 
la Selva.

S’aprova amb 6 vots a favor i 5 abstencions el 
Reglament regulador del règim intern de la Llar 
d’Infants Municipal de Riudellots. 

S’aprova amb 11 vots a favor l’expedient de 
modificació de crèdits pressupostaris número 
4/2020. 

S’acorda per unanimitat aprovar inicialment la 
modificació puntual de les normes subsidiàries del 
planejament de Riudellots de la Selva per modificar 
el límit entre la zona “Industrial 1000 central” i 
“Industrial  800 central” del Polígon Central UA8. 

S’aproven amb 6 vots a favor i 5 abstencions 
les bases específiques i la convocatòria per a la 
concessió de subvencions, en règim de concurrència 
no competitiva, per a la concessió per urgència, 
d’ajuts excepcionals per subvencionar el sector 
comercial i de serveis afectats econòmicament per 
la COVID-19.

S’acorda per unanimitat nomenar com a membre 
del nou Consell d’Iniciatives Locals per al Medi 
Ambient de les comarques gironines (CILMA) la 
regidora de Medi Ambient i Pagesia, la Sra. M. del 
Carme Camps i Goy, i com a membre substituta la 
regidora Sra. Cristina Pineda i Espinosa.

Amb 5 vots a favor i 6 vots en contra, s’acorda no 
instar el Consell Comarcal de la Selva a complir el 
Conveni signat en data 17 de maig de 2016 i amb 
vigència fins al 31 de desembre de 2022 entre 
el Departament d’Educació de la Generalitat de 
Catalunya i el Consell Comarcal de la Selva, i aturar 
la iniciativa de renúncia unilateral de la gestió per 
part del Consell Comarcal.

Amb 5 vots a favor i 6 vots en contra, s’acorda no 
instar el Consell Comarcal de la Selva a fer efectiva 
la pròrroga d’un any per les AMPA-AFA que el dia 
d’avui tenen un conveni vigent de gestió directa o 
indirecta amb l’objectiu de trobar una solució a la 
problemàtica.

Amb 5 vots a favor i 6 vots en contra, s’acorda no 
instar el Consell Comarcal de la Selva i el mateix 
Ajuntament de Riudellots a signar un conveni per 
poder dur a terme la gestió dels menjadors escolars 
des de l’Ajuntament, a partir del curs 2021 - 2022, 
abans que el Consell Comarcal de la Selva no passi 
a licitació el nou concurs públic.

S’aprova per unanimitat demanar al Consell 
Comarcal de la Selva que possibiliti tots els nivells 
de gestió possibles (Consell Comarcal, Ajuntament, 
AMPA-AFA) i amb tots els formats possibles (gestió 
directa i gestió indirecta).

Es donen per assabentats tots els regidors i totes 
les regidores de totes les resolucions dictades per 
l’Alcaldia des de l’1 d’abril de 2020 fins al 31 de 
maig de 2020.

S’aprova per unanimitat l’adjudicació del contracte 
de la concessió administrativa per a la gestió de les 
instal·lacions esportives municipals de Riudellots 
de la Selva a l’empresa Sportgest Associació 
Esportiva, durant un període de quatre anys. 
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Junta de Govern Local de 9 de juny de 2020

S’aprova l’acta de la sessió anterior. Així mateix, s’aprova 
la liquidació mensual tramesa pel Servei de Recaptació 
del Consell Comarcal de la Selva del mes d’abril, per un 
import de 10.349,34 €. Igualment, s’aprova la liquidació 
mensual tramesa per l’Àrea d’Inspecció Tributària de 
Xaloc del mes d’abril, per un import de 432,79 €.

S’aprova la proposta presentada per Manuel Jurado 
Dios, per a la realització de fotografies aèries del 
municipi i dels polígons d’activitat econòmica del 
municipi, per un import de 699,68 €.

S’accepta el pressupost presentat per Roca Projectes 
i Muntatges SL, per un import de 1.212,42 €, per a 
la realització dels treballs de reparació del parquet 
danyat de la planta pis de l’edifici de l’Ajuntament, a 
conseqüència de la filtració d’aigua per la coberta de 
l’edifici.

S’accepta el pressupost presentat per Obres i 
Construccions Germans Cruz NG 2012 SL, per una 
quantia d’11.797,50 €, per a les obres de retirada de les 
àrees soterrades de contenidors ubicades a tres punts 
diferents del municipi. 

Per a l’elaboració i redacció d’un nou Pla d’igualtat intern 
i d’un protocol de prevenció i abordatge de l’assetjament 
sexual per raó de sexe a l’Ajuntament de Riudellots de 
la Selva, s’accepta el pressupost presentat per Georgina 
Gonzàlez Ollé, d’Equilateras, per un import de 3.872,00 €. 

S’aprova inicialment el Projecte d’arranjament de 
l’asfaltatge de diferents carrers del Polígon Industrial, 
concretament els carrers Arboç, Romaní i Farigola, 
amb un pressupost de 135.798,40 €, més 28.517,66 € 
en concepte d’IVA.

S’aprova inicialment el Projecte d’adequació de la via 
verda en el punt d’encreuament amb la C-25, redactat 
per Josep Aleix Comas i Herrera, amb un pressupost 
d’execució de 36.853,09 €. 

S’atorga llicència urbanística a Exportcat 888 SL per 
a una tanca perimetral a una granja del veïnat de 
la Torreponsa. També s’atorga llicència urbanística 
a l’empresa Friselva SA per a la construcció d’un 

magatzem de congelació de productes carnis al carrer 
Onyar 83-99. Finalment, s’atorga llicència urbanística a 
I B T per a l’anivellació del jardí posterior a la casa, i el 
repicament i remolinat de façana de la casa del Mas 
Salamanya. 

Junta de Govern Local de 16 de juny de 2020

S’aprova l’acta de la sessió anterior i la relació de 
factures O/2020/11 per un import de 116.330,09 €.

S’acorda l’arrendament del local situat als baixos del 
carrer Nou, número 2, de Riudellots, com a magatzem 
per a la brigada municipal, així com per a taller reparació 
de la mateixa corporació. El lloguer del local té un cost 
de 738,00 €, més IVA mensual.

S’acorda incoar expedient per a la contractació del 
servei d’arranjament dels camins de terra municipals, 
amb l’objectiu que els usuaris puguin circular-hi amb 
les òptimes condicions de seguretat.

Quant al projecte Brigada Jove 2020 del Pla local de 
Joventut de Riudellots de la Selva, s’acorda aprovar 
les bases per a l’adjudicació de les places i formular 
la convocatòria pública per adjudicar-les a l’edició de 
l’estiu 2020. 

Junta de Govern Local de 30 de juny de 2020

S’aprova l’acta de la sessió anterior i la relació de 
factures O/2020/12 per un import d’11.522,76 €. Així 
mateix, s’aprova la liquidació mensual tramesa per 
l’Àrea d’Inspecció Tributària de Xaloc del mes de maig, 
per un import de 430,64 €.

S’aprova inicialment el Projecte de reurbanització dels 
accessos al Pavelló Municipal, redactat per Josep 
Comas i Boada, amb un pressupost d’execució de 
388.745,32 €.

S’aprova l’expedient de contractació i es convoca 
licitació pública per a la contractació del servei de 
manteniment dels camins de terra municipals. La 
despesa derivada de la contractació té una partida 
pressupostària de 21.681,26 €.

Acords de Junta de Govern
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S’aprova sol·licitar l’adhesió als serveis de Formació en 
Xarxa i a la Plataforma de Comerç Local de la Diputació 
de Girona. 

Junta de Govern Local de 14 de juliol de 2020

S’aprova l’acta de la sessió anterior i la relació de 
factures O/2020/13 per un import de 57.379,49 €. 
També s’aprova la liquidació mensual tramesa pel 
Servei de Recaptació del Consell Comarcal de la Selva 
del mes de maig, per un import de 88.461,07 €.

S’atorga llicència urbanística a Busquets Sitja SL per a la 
construcció de dos habitatges al carrer Verge de Núria, 
31-33. També s’atorga llicència urbanística a l’empresa 
AdamoTelecom Iberia SA per a la canalització de 25 
metres de longitud per connectar un pericó existent a 
la urbanització Can Jordi, concretament al carrer Avets, 
3-5. A la mateixa empresa se li atorga una altra llicència 
urbanística per a la connexió d’una arqueta existent 
a infraestructura interior d’un conducte de 40 mm, a 
l’avinguda Mas Vilà, 20. 

S’aprova el pressupost presentat per Xcrom Servicios 
Informáticos SLU, per import de 784,08 €, per a la 
realització d’una diagnosi i elaboració d’un informe 
sobre les necessitats informàtiques i de connectivitat 
de l’Ajuntament, l’Espai Jove, la Llar d’Infants, la 
Biblioteca i la Casa de Cultura.

S’aprova el pressupost presentat per Hermex Ibérica 
SL, per import de 886,15 €, per al subministrament de 
material escolar i lúdic a la Llar d’Infants Municipal. 

Quants a les activitats a realitzar a la Biblioteca 
Municipal, s’aproven els pressupostos de les noves 
activitats que formaran part de la nova programació. 
Es donen diverses activitats de baixa per no haver-se 
executat. 

S’aprova l’annex del Projecte de formació d’un carril 
bici entre el camí de Can Brugada i la carretera A2, 
per un import de 40.476,51 €, i s’adjudiquen les obres 
descrites a l’empresa Albert Tulsà SL, per un import de 
24.370,85 €. 

Amb l’objectiu de controlar les plagues d’insectes i evitar 
la proliferació de rates en el nucli urbà del municipi, 
es contracta l’empresa especialitzada en serveis de 
control de plagues Gestior Químics SL, per un import 
de 6.654,61 €.

S’aproven les despeses derivades de l’administració 
dels habitatges i places d’aparcament al carrer Verge 

de Núria, 28, corresponent al període comprès entre 
l’1 de gener i el 31 de desembre de 2020, i es liquida 
l’import de 4.651,92 €.

Es ratifica l’acord en el qual es detallaven les supressions 
dels preus públics i se n’estableixen de nous per a la 
prestació de serveis esportius i de lleure al Pavelló 
Poliesportiu Municipal.

A causa de les filtracions d’aigua i de la seva antiguitat, 
es procedirà a canviar el parquet del Pavelló Municipal, 
per la qual cosa s’aprova incoar expedient per a la 
contractació de la substitució del parquet. 

S’aprova l’addenda al Conveni marc per a la prestació 
dels serveis socials bàsics i especialitzats al municipi 
de Riudellots durant l’any 2020.

S’aprova l’adhesió a la Mobile Week Catalunya 2021. 
L’Ajuntament de Riudellots es compromet a realitzar els 
tràmits necessaris per a organitzar un esdeveniment 
d’un dia de duració.

S’aprova fixar com a festes locals per a l’any 2021 els 
dies 29 de setembre i 29 d’octubre. 

S’atorga llicència urbanística a L P B per a la construcció 
d’una piscina al carrer Eucaliptus, 3. 

Junta de Govern Local de 28 de juliol de 2020

S’aprova l’acta de la sessió anterior i la relació de 
factures O/2020/14 per un import de 59.350,45 €. Es 
pren coneixement i es ratifica la relació de despeses 
6/2020, per un import de 19.026,29 €, i s’aproven les 
despeses de locomoció i despeses vàries per import de 
1.038,54 €. Igualment, s’aprova la liquidació mensual 
tramesa per l’Àrea d’Inspecció Tributària de Xaloc del 
mes de juny, per un import de 39,71 €.

S’atorga llicència urbanística a JM C G per a la reposició 
de teules malmeses a causa de la tempesta Glòria al 
Mas Morat.

S’aprova la memòria d’Alcaldia en la qual es justifica la 
necessitat i idoneïtat d’adquirir, per part de l’Ajuntament, 
dues parcel·les al costat de l’edifici de centre de serveis 
per construir-hi l’edifici residencial i crear espais de 
doble ús. 

També s’aprova la memòria d’Alcaldia en la qual 
s’especifica la necessitat i idoneïtat de la compra, per 
part de l’Ajuntament, de dues parcel·les a la part sud del 
nucli urbà per disposar d’una zona d’esbarjo, passeig i 
zona arbrada. 
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S’admet la justificació del preu ofert per Arico Forest SL 
per a la contractació del servei de conservació i millora 
de les lleres dels recs i rieres del municipi, per la qual 
cosa es demana a la companyia mercantil que presenti 
la documentació necessària. 

Es dona conformitat a les accions de caràcter hidràulic 
proposades per PRODAISA per executar amb el fons de 
reposició del 2019, amb una quantia de 28.006,46 €, i 
del sobrant de l’exercici 2018, de 30.052,80 €.

S’accepta el pressupost presentat per Fermí Domènech 
i Garriga per a la realització dels treballs de pintura 
interior a la Llar d’Infants Municipal, per un import de 
1.234,20 €.

S’accepta el pressupost presentat per l’empresa 
SUMAR, Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya 
SL, per a la redacció d’un estudi funcional per a la 
construcció d’un centre residencial per a la gent gran 
del municipi, per un import de 10.043,00 €.

S’acorda sol·licitar pressupost a l’empresa Prevencicat, 
per a la prestació del servei de prevenció riscos laborals, 
ja que hi ha un descontentament general amb l’empresa 
que actualment presta aquest servei, Ergo-Laboris.

S’acorda la devolució de l’aval bancari a Arreplec Cultura 
i Educació SL, empresa encarregada de la gestió de 
l’Escola de Música de Riudellots, per un import de 
2.350,00 €.

S’aprova el pressupost presentat per J. Touron SA, per 
un import de 67,76 €, per a l’adquisició d’un fotòmetre 
digital mesurador del nivell de clor residual lliure de 
l’aigua a la Llar d’Infants Municipal, com a acció de 
prevenció de la legionel·losi. 

S’atorga al Consell Pastoral de la Parròquia de Sant 
Esteve de Riudellots de la Selva una subvenció per 
import de 2.569,38 €, per a obres de millora de les 
humitats i esquerdes de l’església. 

Altrament, es denega la subvenció sol·licitada per 
l’Associació de Veïns del Nucli Antic de Riudellots, ja 
que les activitats proposades no es podrien dur a terme 
en el marc de la pandèmia de la COVID-19 i moltes 
de les activitats proposades són àpats, els quals són 
considerades despeses no subvencionables.

S’aprova la documentació a alguns demandants i es 
requereix la documentació a altres demandants dels 
ajuts excepcionals per subvencionar el sector comercial 
i de serveis afectats econòmicament per la pandèmia. 

Junta de Govern Local de 8 de setembre de 2020

S’aprova l’acta de la sessió anterior i la relació de 
factures O/2020/15 per un import de 274.584,54 €. 
Així mateix, s’aprova la liquidació mensual tramesa pel 
Servei de Recaptació del Consell Comarcal de la Selva 
del mes de juny, per un import de 50.551,16 €.

S’atorga llicència urbanística a Productes Concentrol 
SA per a la construcció d’una nova sala de calderes a 
la nau de l’avinguda Mas Pins, 63-67. També s’atorga 
llicència urbanística a Selva Serveis SL per a la 
rehabilitació de la nau sense ús definit a l’avinguda Mas 
Vilà, 126-128. També s’atorga llicència urbanística a PP 
I per talar dos arbres al carrer Avets, 16. També s’atorga 
llicència urbanística a J B R per a talar dos arbres a la 
finca La Pequeña. 

S’adjudica la licitació a Germans Cañet Xirgu SL del 
contracte d’arranjament de camins de terra municipals 
de Riudellots de la Selva per a dos anys de durada, per 
un import de 26.877,60 € i 5.644,30 € en concepte d’IVA. 

S’aprova definitivament el Projecte d’arranjament de 
l’asfaltatge dels carrers Arboç, Romaní i Farigola del 
Polígon Industrial, per un import de 164.316,06 €. 

S’aprova definitivament el Projecte d’obra municipal de 
reurbanització dels accessos al Pavelló Municipal de 
Riudellots, per un import de 388.745,31 €. 

Es dona per assabentat de la tramitació per part de 
l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar, del Projecte d’actuació 
específica d’interès públic en sòl no urbanitzable per 
a la implantació d’una estació depuradora d’aigües 
residuals pel mètode de filtració subsuperficial vertical 
vegetada al CIM la Selva, al terme municipal de Vilobí 
d’Onyar.

Es denega la subvenció sol·licitada per l’associació de 
l’Ateneu de la Dona de Riudellots de la Selva per haver-
la presentat fora del termini establert. 

S’acorda modificar la nomenclatura de l’acrònim LGTBI 
a LGTBIQ+, ja que es considera que cal afegir les 
persones “queer”.

S’adjudica el contracte de substitució del paviment de 
parquet del Pavelló Poliesportiu a Decoresport SA, per 
un import de 102.599,60 €.

Es concedeixen diverses subvencions de la línia A i de la 
línia B per al sector comercial i de serveis de Riudellots 
a diferents sol·licitants, es desestimen algunes de les 
sol·licituds i es requereix la documentació a altres 
sol·licitants. 
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S’accepta el pressupost presentat per Germans Cruz 
NG 2012 SL, per un import de 4582,88 €, per a la 
realització dels treballs de pavimentació del parc del 
carrer Sant Jordi. 

Junta de Govern Local de 22 de setembre de 2020

S’aprova l’acta de la sessió anterior i la relació de 
factures O/2020/16 per un import de 21.853,42 €.

S’accepta el pressupost presentat per De Ferro 
Banyoles SL, per un import de 14.294,31 €, per al 
subministrament de l’escultura definida en el Projecte 
per a instal·lació d’escultura a la rotonda entre l’avinguda 
Mas Vilà i l’avinguda Mas Pins.

S’accepta el pressupost presentat per Obres i 
Construccions Germans Cruz NG 2012, per un import 
de 22.627,00 €, per a la instal·lació de l’escultura 
definida en el Projecte per a instal·lació d’escultura a la 
rotonda entre l’avinguda Mas Vilà i l’avinguda Mas Pins.

S’accepta el pressupost presentat per Ergo-Laboris SL, 
per un import de 994,50 €, IVA exclòs, per a la prestació 
del servei de prevenció de riscos laborals, sense 
possibilitat de prorrogar el servei automàticament. 

S’aprova iniciar l’expedient per a la contractació de les 
obres del Projecte de reurbanització dels accessos al 
Pavelló Municipal de Riudellots, amb un pressupost 
d’execució de 321.277,12 €. 

Es concedeixen diverses subvencions de la línia A i de la 
línia B per al sector comercial i de serveis de Riudellots 
a diferents sol·licitants, es desestimen algunes de les 
sol·licituds i es requereix la documentació a altres 
sol·licitants. 

S’accepta el pressupost presentat per Xavier Alsina 
SA, per un import de 9.025,20 €, per a l’execució de 
les obres de reparació del ferm malmès en diferents 
carrers de la urbanització Can Jordi.

Junta de Govern Local de 6 d’octubre de 2020

S’aprova l’acta de la sessió anterior i la relació de 
factures O/2020/17 per un import de 84.192,72 €. 
Així mateix, s’aprova la liquidació mensual tramesa 
pel Servei de Recaptació del Consell Comarcal de la 
Selva del mes de juliol, per un import de 9.640,23 €. 
Igualment, s’aprova la liquidació mensual tramesa per 
l’Àrea d’Inspecció Tributària de Xaloc del mes de juliol, 
per un import de 779,05 €.

S’atorga llicència urbanística a A F C per a una fossa 
sèptica biològica al veïnat del Regàs, 5. També s’atorga 
llicència urbanística a Productes Concentrol SA per a 
la reforma dels espais exteriors d’una nau industrial 

(Nau 2) i la implantació d’un dipòsit d’aigua a l’avinguda 
Mas Pins, 63-67. També s’atorga llicència urbanística 
a Friselva SA per a un provisional d’obres de 43,64 KW 
al carrer Onyar, 83. També s’atorga llicència urbanística 
a J B S per a la reforma del bany al veïnat Estació, 30. 

S’accepta el pressupost presentat per Roser Bona 
i Puig, per al servei de disseny, maquetació i retoc de 
fotografies dels llibres de protagonistes corresponents 
als anys 2014 i fins al 2020, per un import de 8.681,75 €.

L’Ajuntament va concórrer a la línia 2 de la subvenció de 
la Diputació de Girona “Del pla a l’acció” per fomentar 
la mobilitat elèctrica i instal·lar un punt de recàrrega 
semiràpida d’accés públic de vehicles elèctrics. 
S’accepta el pressupost presentat per EtraBonal SA, per 
un import de 8.667,76 €. 

S’aprova l’expedient instruït per a la contractació de 
l’obra del Projecte de reurbanització dels accessos al 
Pavelló Municipal de Riudellots de la Selva  i el seu plec 
de clàusules, i es convoca licitació pública. 

S’aprova la convocatòria de subvencions dels ajuts a 
les famílies de Riudellots de la Selva afectades per la 
COVID-19. 

Junta de Govern Local de 20 d’octubre de 2020
S’aprova l’acta de la sessió anterior i la relació de 
factures O/2020/18 per un import de 89.800,44 €. Així 
mateix, s’aprova la liquidació mensual tramesa pel 
Servei de Recaptació del Consell Comarcal de la Selva 
del mes d’agost, per un import de 160.713,26 €.

S’aprova el pressupost presentat per Ingeniería, 
Control y Transferencia de Tecnología SA, per al 
subministrament de les lluminàries d’ornamentació 
nadalenca, per import de 14.914,40 €. 

S’aprova de nou el pressupost presentat per Josep 
Comas i Boadas per a l’execució del Projecte de 
reurbanització dels accessos al Pavelló Poliesportiu 
Municipal, per un pressupost de 17.424,06 €. 

S’eliminen els preus públics per a la prestació dels 
serveis de reprografia de la Biblioteca Municipal Anna 
Nadal i Serra i es modifica el preu públic del servei 
d’impressió, gratuït en blanc i negre si l’usuari porta els 
fulls. 

S’aprova l’addenda al Conveni de delegació de la 
responsabilitat de la recollida i control dels animals de 
companyia abandonats, perduts i/o ensalvatgits amb 
l’Ajuntament, de l’exercici 2019.

Es concedeixen diverses subvencions de la línia A i de la 
línia B demanades per establiments del sector comercial 
i de serveis de Riudellots afectats econòmicament per 
la pandèmia de la COVID-19.
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