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Benvolguts veïns, benvolgudes veïnes, 

Com ens esperàvem, el 2021 ha començat com a l’any de la vacuna. Els 
professionals sanitaris, els grups de més risc com les persones de més 
de 80 anys o grans dependents i altres col·lectius professionals, com ara 
l’educatiu o el policial, han començat a rebre la vacuna de la COVID-19. És 
el primer pas per poder vèncer el virus, però encara ens queda molt per 
remar. Cal seguir actuant amb prevenció i responsabilitat, amb l’objectiu 
d’arribar a la immunitat de grup i poder tornar-nos a trobar i a abraçar amb 
seguretat.

Durant aquest any, tots i totes hem hagut de fer sacrificis. Riudellots no 
n’ha estat una excepció, i els seus habitants han mostrat un comportament 
cívic i exemplar. Des de l’Ajuntament, enguany hem hagut d’adaptar un 
dels dies més marcats a les agendes dels riudellotencs i riudellotenques: 
el FIPORC. Sent conscients que no podíem organitzar una fira presencial 
com havíem fet en els darrers set anys, la vam celebrar en un format 
en línia. Una gran demostració de cuina de la mà del mediàtic cuiner i 
presentador de televisió Marc Ribas, que ens va preparar un carpaccio de 
peus de porc i un arròs amb salsitxes, costella i camagrocs.

Des de casa ho vau poder seguir i vau poder preparar en directe les 
mateixes receptes. Va ser una jornada especial, en la qual vam trobar a 
faltar el caliu de la gent: dels visitants i sobretot dels voluntaris. Des d’aquí 
vull fer extensiu un honest agraïment a tots aquells qui ho vau fer possible 
i esperem retrobar-nos l’any vinent pels carrers de la vila.

Perquè la força de Riudellots rau en la seva gent. I per aquest motiu us 
voldria parlar, també, dels pressupostos participatius. Des de finals de l’any 
passat que ja hem començat a portar a terme algunes de les propostes 
més votades en el marc dels pressupostos participatius del 2020, que han 
estat un total de 23. Gràcies a totes aquelles persones que van presentar 
les seves propostes i als 357 veïns i veïnes que van participar en la votació. 

Finalment, us voldria desitjar una amigable lectura d’aquesta nova edició 
del BIM, en el qual, com sempre, trobareu les notícies més destacades de 
l’últim trimestre. Per qualsevol qüestió, dubte o suggeriment, us emplaço 
a contactar amb l’Ajuntament mitjançant els diversos canals oficials.

Salutacions, 

Montserrat Roura i Massaneda
Alcadessa de Riudellots de la Selva
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Actes de commemoració del 8M a Riudellots

Com cada any, Riudellots de la Selva va commemorar el 8 de març, el Dia Internacional de les Dones, amb 
la voluntat de seguir promovent dia a dia un dret tan fonamental com la igualtat entre dones i homes i donar 
suport i reconeixement als actualment tan necessaris moviments feministes. 

Per aquest motiu, l’Ajuntament 
va participar en un acte conjunt 
organitzat pel Consell Comarcal 
de la Selva i, posteriorment, 
es va llegir el manifest de la 
campanya #SomCorresponsables 
#Som8deMarç impulsada per la 
Generalitat de Catalunya, amb el 
suport del Consell Comarcal. 

Des de l’Ajuntament us animem a 
actuar com si cada dia fos 8 de març 
i aconseguir la igualtat entre dones 
i homes, un dret fonamental en les 
nostres societats.

Serveis socials
Atenció a les persones

Premis nounats a Riudellots

Un any més, l’Ajuntament de Riu-
dellots de la Selva va donar la ben-
vinguda als nous riudellotencs i riu-
dellotenques nascuts durant l’any 
2020, amb el lliurament dels premis 
nounats.

Enguany, van ser un total de 10 fa-
mílies les que van rebre el premi. 
L’obsequi eren 5 vals de 20 euros 
amb un valor total de 100 € per a ca-
dascú, per bescanviar als comerços i 
establiments del municipi.

El lliurament dels premis nounats va 
tenir lloc a la Sala d’Actes a càrrec de l’alcaldessa, Montserrat Roura, acompanyada de les regidores Cristina 
Pineda i Carme Camps.

 



4 Butlletí d’informació Municipal

Lliurats els Premis Jubilació 2020

Com cada any, l’Ajuntament de Riudellots de la Selva va lliurar els Premis Jubilació als veïns i veïnes del 
municipi que es van jubilar al llarg de l’any 2020. El premi eren 5 vals per un valor de 100 € per a cadascun 
dels beneficiaris, que podran bescanviar als establiments comercials del municipi. 

L’acte de lliurament va tenir lloc a la Sala d’Actes de l’Ajuntament, adaptada a les mesures de prevenció i 
seguretat per la COVID-19, a càrrec de l’alcaldessa, Montserrat Roura. En total es van premiar 11 persones 
jubilades.

Normativa de circulació per a patinets elèctrics a les vies urbanes

Des de l’inici d’aquest any 2021, la Direcció General de Trànsit ha posat en marxa una nova regulació per a la 
circulació de patinets elèctrics per les vies urbanes. Entre els principals punts hi ha la prohibició de circular 
per voreres i per vies interurbanes, com ara autopistes o autovies. Els usuaris estan sotmesos a les mateixes 
taxes d’alcohol permeses als altres conductors: no es pot circular amb una taxa d’alcohol superior a 0,5 
grams per litre en sang (0,3 g/l per a conductors novells). Està prohibit conduir amb presència de drogues 
a l’organisme. No es pot circular amb els auriculars posats i tampoc es pot manipular el telèfon mòbil o 
qualsevol altre dispositiu mentre es va conduint.

Des de l’Ajuntament de Riudellots fem una crida a la responsabilitat dels usuaris de patinets elèctrics, així 
com a la resta d’usuaris de les vies públiques. 

Seguretat
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Salut

De finals de febrer fins a finals del 
mes de març es van vacunar totes les 
persones riudellotenques majors de 80 
anys i aquelles que pateixen un grau de 
dependència III, excepte les que per raó 
de salut es farà en el moment que les 
condicions de la persona ho permetin.

Aquest col·lectiu va rebre una trucada 
del Departament de Salut de la Generalitat per concretar el dia i hora de la vacunació, que es va fer al CAP 
de Cassà de la Selva. La vacuna administrada és la de Pfizer/BioNTech i el programa de vacunació té com a 
objectiu arribar a la immunitat de grup, la qual cosa és fonamental per minimitzar els efectes de la pandèmia.

Vacunació als majors de 
80 anys de Riudellots i 
persones amb grau III de 
dependència

L’Ajuntament adquireix quatre dispositius de gas pebre per als 
Guàrdies Municipals

L’Ajuntament de Riudellots ha comprat 
quatre dispositius de gas pebre per 
dotar el cos de guàrdia municipal, com a 
recurs per reduir persones amb actitud 
violenta en la qual posin en perill a la 
ciutadania o als mateixos agents. Es 
tracta d’una eina eficient i segura per 
afrontar aquesta mena de situacions 
extremes.

Abans de la seva adquisició, els agents 
de la guàrdia municipal han rebut 
diversos cursos de formació per poder-
les utilitzar degudament. El passat mes de març va tenir lloc a Riudellots juntament amb els vigilants del 
municipi de Vilobí d’Onyar, una sessió demostrativa i properament es realitzaran les sessions formatives.

La partida pressupostària destinada a aquesta compra ha estat de 1.026 euros. Us recordem que els guàrdies 
municipals estan al vostre servei. Podeu contactar-hi trucant al 681 103 092.
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Asfaltatge del camí de Ca n’Abras

Reurbanització i adequació dels accessos al Pavelló Municipal

Obres

Per setena vegada consecutiva, l’Ajuntament de Riudellots de la Selva rebrà el segell Infoparticipa en 
reconeixement a la qualitat de la informació que es publica des de l’espai web municipal i el portal de la 
transparència.

Enguany, la puntuació obtinguda ha estat del 98,08 % de compliment dels 52 indicadors avaluats pel Laboratori 
de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural de la UAB. Riudellots ha millorat la puntuació obtinguda 
en la darrera edició, tot i que ha augmentat l’exigència per part dels responsables avaluadors. L’objectiu per a 
la convocatòria de l’any que ve és seguir treballant per obtenir el 100% dels indicadors.
 
L’acte de lliurament dels segells tindrà lloc el 10 de maig a Barcelona.

Transparència
Riudellots obté, per setena edició consecutiva, el segell Infoparticipa

L’Ajuntament de Riudellots asfaltarà el camí de Ca n’Abras i condicionarà l’accés als camps i parcel·les. Es 
tracta d’un tram de 750 metres de longitud que s’inicia al Camí de Can Pujadas, a l’altura de Can Coll, fins al 
Carrer Farigola, al Polígon Industrial. 

Les actuacions previstes no preveuen eixam-plar el camí, sinó que s’aprofitarà la totalitat de la secció actual 
i s’estendrà les capes de paviment i es reconduiran les aigües per una cuneta de formigó. També inclou el 
condicionament de l’accés als camps i parcel·les.

Les obres tenen un pressupost total de 79.500,00 € més IVA. 

Recentment s’han iniciat les obres de 
reurbanització dels accessos al Pavelló 
Municipal, que permetrà millorar l’accessibilitat 
als seus usuaris i eliminar algunes de les 
barreres arquitectòniques encara existents a 
la zona. 

Les accions previstes consisteixen a adequar 
la plataforma per fer-la accessible i crear una 
zona d’aparcament de cotxes i motos, davant 
del pavelló municipal. Per consolidar i reduir 
el pendent dels talussos, es construirà un mur 
de gabions entre la plataforma d’aparcament i 
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Riudellots incorpora més de 5 milions d’euros de romanent al pressupost 
municipal

El passat ple ordinari del mes de març va aprovar la modificació del pressupost municipal del consistori, que 
incorpora una partida pressupostària de 5.377 milions d’euros de romanent de tresoreria. 

Aquest increment del pressupost municipal permetrà dur a terme diverses actuacions urbanístiques, algunes 
d’elles de gran envergadura, com ara el cobriment del rec de Cal Queco (893.761 €), millores en el Carril Bici de 
la Via Verda fins a l’Aeroport (346.631 €), les obres de protecció del marge esquerre del riu Onyar (344.021 €), 
el canvi de l’enllumenat públic a llums LED (280.000 €) o la instal·lació de càmeres de videovigilància a les 
entrades del municipi (276.582 €). 

En total, el romanent permetrà finançar més de 40 actuacions previstes. El regidor d’Hisenda, Josep Maria 
Corominas, va destacar que amb l’augment de la capacitat financera de l’Ajuntament es podran dur a terme 
un gran seguit de millores que repercutiran en tots els habitants de Riudellots i també en el polígon industrial, 
com ara l’asfaltatge de carrers i la millora de la il·luminació. 

La proposta va ser aprovada per l’equip de govern (Junts per Riudellots) amb els vots contraris del grup a 
l’oposició (ERC). 

Eixamplament i reforç del ferm de la carretera C-25 entre Riudellots i Campllong 

Durant els darrers mesos s’ha portat a terme 
les obres d’eixamplament i reforç del ferm de la 
carretera C-25 que uneix Riudellots amb el municipi 
de Campllong. Es tractava d’una demanda conjunta 
dels dos municipis des de feia anys, per millorar la 
seguretat i senyalització d’aquesta via. Entre les 
actuacions que s’hi ha dut a terme destaca el Carril 
bici entre les dues poblacions.

Hisenda

el carrer Pineda. Així mateix, a l’esplanada s’instal·larà un sistema d’ancoratges soterrats mitjançant daus de 
formigó per poder instal·lar, eventualment, una carpa d’envelats.

Per salvar els desnivells s’ha resolt amb un conjunt de rampes i escales que uneixen les diferents zones. La 
primera en la banda oest del pavelló, que unirà la zona de Can Calvet amb l’ampliació que es va fer del pavelló 
i l’accés al camp de futbol, un altre des de la zona de petanca i l’última des del carrer pineda.

Les actuacions també contemplen que es millori l’enllumenat, amb dispositius de tipologia LED, i s’hi instal·li 
mobiliari urbà format per papereres, bancs, aparcament de bicicletes i enjardinament amb alzines, roures, 
lavanda, timó, boix i plantes entapissats.

Les obres tenen un pressupost total de 255.575,95 € més IVA.
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La Mobile Week Catalunya tornarà a Riu-
dellots de la Selva. Després d’estrenar-se 
com a seu d’aquesta iniciativa el febrer 
de l’any passat, just abans de l’esclat de 
la pandèmia, Riudellots acollirà de nou la 
Mobile Week Catalunya d’aquest 2021. 
Riudellots és, doncs, una de les 18 seus 
que tindrà el projecte impulsat pel Mobile World Capital Barcelona i la Generalitat de Catalunya amb l’objectiu 
d’apropar la tecnologia a la ciutadania en el conjunt del territori.
 
Enguany, la tercera edició girarà al voltant de tres temàtiques: la protecció de la nostra privacitat i dades a 
Internet, les habilitats professionals digitals que està demanant el mercat i el paper que desenvolupa la tec-
nologia durant les crisis. La recomanació del MWCapital als diferents territoris ha estat incloure propostes 
híbrides que contemplin activitats en format virtual i presencial. 
 
Totes les ciutats i els municipis van presentar un avantprojecte per poder acollir el Mobile Week Catalunya, en 
el qual s’especificava el format, el contingut i la durada de l’esdeveniment. Experts del MWCapital i del Depar-
tament de Polítiques Digitals i Administració Pública de la Generalitat van valorar cada una de les propostes 
i van atorgar els emplaçaments d’aquesta tercera edició.

Riudellots repetirà com a seu de la Mobile Week Catalunya el 2021

Promoció econòmica 
i noves tecnologies

Durant el mes de gener van finalitzar els treballs 
de desplegament d’una nova xarxa de fibra òp-
tica a Riudellots de la Selva. Així, actualment 
ja són dos els operadors que han desplegat la 
fibra al nostre municipi i que ofereixen els seus 
serveis per a ús residencial o empresarial. 

Les dues operadores amb xarxa pròpia a Riu-
dellots són Goufone i Adamo. Per contractar 
i conèixer les prestacions del servei cal que 
els interessats contactin directament amb els 
operadors.

Dos operadors de fibra òptica a Riudellots
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El mediàtic cuiner i presentador 
de televisió Marc Ribas va ser 
el convidat especial de l’edició 
en línia de FIPORC, la fira 
gastronòmica de Riudellots de 
la Selva que té el porc com a 
principal protagonista.

Les restriccions en el marc 
de la COVID-19 van obligar a 
l’Ajuntament de Riudellots a 
celebrar una edició especial de 
la vuitena edició de FIPORC, 
diferent de les d’anys anteriors. 

L’acte es va fer des del Foodlab del municipi, sense públic, i es va poder seguir en directe per TV Girona i les 
xarxes socials. 

El cuiner Marc Ribas va preparar un carpaccio de peus de porc i un arròs amb salsitxes, costella i camagrocs. 
El regidor Josep Santamaria també va elaborar una coca de greixons. Per poder seguir els passos de la 
recepta des de casa, prèviament s’havien donat a conèixer els ingredients i s’havia animat als espectadors 
a compartir els plats a les xarxes socials amb l’etiqueta #fiporconline21. Entre tots els participants es va 
sortejar un lot de productes locals.

La programació va incloure, també, una demostració d’especejament del porc per explicar cada una de les 
parts que s’aprofiten d’aquest animal per elaborar carns i embotits.

La inauguració va anar a càrrec de l’alcaldessa de Riudellots de la Selva, Montserrat Roura, del regidor de 
Dinamització Econòmica, Josep Santamaria, i del president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer. 

Riudellots celebra l’edició en línia de FIPORC amb el cuiner Marc Ribas

Joventut
Instal·lada una tirolina de 30 metres a la Pineda

En el marc de les actuacions escollides pels veïns 
i veïnes en els pressupostos participatius del 
2020, a finals de febrer es va instal·lar una tirolina 
a la Pineda de Riudellots de la Selva. La proposta 
inicialment plantejava col·locar-la a la pista, però 
aquesta ubicació es va descartar per problemes 
d’espai. 

L’aparell instal·lat té un recorregut de 30 metres i 
ha suposat una inversió de 7.616,95 €.
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L’Ajuntament de Riudellots ha contractat 
un servei de control de la vespa asiàtica per 
posar solució a la proliferació en els darrers 
anys d’aquesta espècie en el municipi. Les 
actuacions es duran a terme cada 15-20 dies 
durant els mesos d’abril, maig i juny, ja que 
és quan les vespes reines surten i creen els 
primers nius. Es preveu reduir l’impacte negatiu 
que aquesta espècie té al medi ambient, així 
com reduir també la perillositat que comporta 
a les persones que en puguin ser afectades. 

Control per reduir la presència de la vespa asiàtica a Riudellots

Medi ambient

Durant el mes de gener d’enguany 
es va instal·lar al carrer Estació una 
minideixalleria per a residus de petit 
format. Es tracta d’una de les actuacions 
aprovades en els pressupostos 
participatius del 2020 i té capacitat per 
a set tipus de residus, com ara piles, 
bombetes, cartutxos d’impressores, 
telèfons mòbils, carregadors, etc.

El fet de comptar amb aquesta 
instal·lació en el nostre municipi ajudarà 
als veïns i veïnes de Riudellots a reciclar 
materials de molta importància, ja que 
tenen un greu impacte mediambiental 
en el cas de no reciclar-se.

A causa d’uns casos d’Influença Aviària d’Alta Patogenicitat (IAAP) recentment detectats a diversos 
països d’Europa, el Departament d’Agricultura de la Generalitat ha dictat l’obligació d’informar sobre la 
tinença d’explotacions avícoles per a l’autoconsum i inscriure-les en el Registre d’Explotacions Ramaderes 
de Catalunya. També s’han adoptat diverses mesures de bioseguretat i d’higiene. L’objectiu és evitar la 
introducció d’aquesta malaltia a Catalunya. 

Instal·lada una minideixalleria a Riudellots

Informació rellevant per als veïns i veïnes amb aus de corral



-BIM-

11Butlletí d’informació Municipal

Des del 15 de març, i fins al 15 d’octubre, queda prohibit 
encendre foc en els terrenys forestals i en la franja de 500 
metres que els envoltin. Així ho estableix el Decret 64/1995 
que prohibeix, a més de fer foc, llençar objectes encesos, 
abocar escombraries i restes vegetals i industrials 
que puguin originar un incendi, llançar artefactes que 
continguin foc com coets, globus o focs d’artifici i la 
utilització d’estris com bufadors en obres realitzades en 
vies de comunicació que travessin terrenys forestals. 
L’objectiu és evitar possibles incendis forestals.

En cas de tenir la necessitat justificada de realitzar alguna de les activitats mencionades, es pot demanar una 
autorització. Per obtenir-la, cal dirigir-se a les oficines de l’Ajuntament i emplenar la sol·licitud. El consistori 
la tramitarà al departament corresponent, que valorarà el risc d’incendi forestal. En cas de ser acceptada, 
s’haurà de realitzar la crema al dia i hora establerts.

El punt de recàrrega de vehicles elèctrics ubicat a la plaça de l’Ajuntament ja està disponible i pot ser utilitzat 
per qualsevol usuari d’un vehicle elèctric, de manera gratuïta, sense intervenció de terceres persones i sense 
necessitat d’haver estat donat d’alta prèviament en cap servei de pagament. S’hi pot accedir a través de l’APP 
per a dispositius mòbils Electromaps o a través de les targetes de l’Institut Català d’Energia (ICAEN).

L’objectiu d’aquest nou punt de recàrrega és fomentar la mobilitat sostenible i la seva instal·lació ha comptat 
amb una subvenció de cinc mil euros de la Diputació de Girona, en el marc del programa “Del Pla a l’Acció”. 
El cost total ha estat de 8.667,76 €.

Prohibit encendre foc en terrenys forestals 

Activat el punt de recàrrega de vehicles elèctrics de Riudellots

L’Ajuntament de Riudellots va aprovar a finals de març un nou protocol d’alimentació de colònies de gats 
ferals, que n’estableix les condicions i regula les autoritzacions que permetin alimentar els gats.

Com a norma general, està prohibit alimentar els animals en les vies i els espais públics, especialment als 
animals salvatges urbans i a aquelles espècies considerades plaga.

En aquest sentit, l’Ajuntament preveu gestionar les colònies de gats ferals que conviuen en el municipi i que 
formen part de la fauna urbana, amb la finalitat de procedir a la seva consolidació i estabilització, mitjançant 
l’esterilització i control sanitari dels felins que la conformen.

Quant a l’autorització per alimentar gats de carrer, s’ha de sol·licitar formalment a l’Ajuntament i la persona 
responsable es farà càrrec del manteniment, vigilància i atenció sanitària de la colònia que se li hagi encarregat. 
La concessió de l’autorització per alimentar gats de carrer suposarà el compliment de les normes sanitàries 
i d’higiene establertes per l’Ajuntament.

Aprovat el protocol d’alimentació de colònies de gats ferals
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Des del 15 de febrer, el Centre de 
Fitness de Riudellots torna a estar 
obert. Ho fa aplicant els protocols, 
les mesures de prevenció i les 
restriccions horàries dictades per 
les institucions sanitàries per fer 
front a la COVID-19.

L’Ajuntament de Riudellots consi-
dera l’activitat física com a un 
servei essencial, imprescindible per 
mantenir un bon estat de salut. 

A més, des del Servei d’Esports es va decidir no cobrar quotes fins al mes d’abril. Així, doncs, des del 15 de 
febrer fins al 31 de març l’accés a la instal·lació ha estat gratuït.

Esports
Reobertura del Centre de Fitness de Riudellots de la Selva

Aposta per les vies verdes

Coincidint amb la finalització de les obres d’eixamplament de la C-25, l’Ajuntament de Riudellots de la Selva 
ha executat un nou tram de via verda, entre Can Brugada fins a la rotonda de la carretera Nacional II. Es tracta 
d’un tram de prop de mig quilòmetre lineal de recorregut amb dos metres d’ample.

L’actuació ha suposat una inversió d’uns 25.000 euros. Cal recordar que l’Ajuntament de Riudellots va acordar 
a finals de l’any passat adherir-se al Consorci de les Vies Verdes de Girona i des de l’Àrea de Medi Ambient se 
seguirà treballant per augmentar i potenciar l’ús de les vies verdes i la connexió del municipi fins a l’aeroport.
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Comprar llibres per ampliar el fons de la Biblioteca 
Anna Nadal i Serra va ser la segona proposta ciu-
tadana més votada en els pressupostos participa-
tius del 2020. Gràcies als 4.000 € que s’hi ha des-
tinat, la Biblioteca va poder fer la compra a finals 
de gener de 300 documents, amb els quals s’ha 
complementat els altres ja adquirits per renovar 
el fons de l’equipament municipal. Les temàtiques 
dels exemplars comprats són llibres infantils per 
a totes les edats, novetats d’adults i llibres de co-
neixement, com ara preparació d’oposicions o de 
creixement personal. 

Segons els estàndards fixats, la renovació anual de la Biblioteca ha de ser d’un 10%, és a dir, uns 700 docu-
ments. La dotació econòmica que prové dels pressupostos participatius ha ajudat enguany a assolir aquesta 
xifra.

L’Àrea de cultura de l’Ajuntament 
ha fet una crida a la població per 
recopilar fotografies i informa-
ció sobre el poble de Riudellots 
de la Selva i els seus avantpas-
sats, per reconstruir la història 
del municipi a través de testi-
moniatges, records, documents 
i vivències.

L’objectiu és descobrir com 
es va forjar Riudellots i quines 
persones han format part de la 
història del poble, les seves tra-
dicions, els oficis, els noms i els 
mots perduts, etc.

Si teniu fotografies antigues de Riudellots les podeu fer arribar a través dels diferents perfils a les xarxes so-
cials del consistori, a través del correu electrònic elteuarbregenealogic@gmail.com. A més, recentment hem 
obert el Facebook i l’Instagram de Cultura Riudellots. Us animem a seguir-los.

La informació i les imatges recopilades es destinaran a un llibre que recollirà la història de Riudellots.

Cultura
Renovació del fons de la Biblioteca gràcies als pressupostos participatius

Vivències col·lectives per recollir la història de Riudellots
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Junts per Riudellots

Abril de 2021, els camps de colza engrogueixen i 
el bon temps comença a treure les orelles. Ve de 
gust sortir a passejar amb màniga curta, ulleres 
de sol i mascareta.

No tot és negatiu en l’època que estem vivint. La 
situació actual de pandèmia, amb les conseqüents 
restriccions, ens ha mostrat noves formes de 
lleure i com gaudir d’accions quotidianes les quals 
prèviament ens podien semblar insignificants. Les 
activitats d’oci a l’exterior han adquirit una major 
importància, donant més valor al nostre entorn 
natural i a les instal·lacions de les quals disposem 
a Riudellots de la Selva. 

Els hàbits han canviat, no ho podem negar, el 
que abans era normal ara és prohibit i el que ens 
semblava impossible ara és realitat. No obstant 
això, l’ésser humà té la capacitat d’adaptació al 
medi que l’envolta i així ho estem fent. No sense 
esforç ni amb la rapidesa desitjada, però ho estem 
aconseguint. En aquest context doncs, hem 
substituït espais tancats per aire lliure, sopars per 
vermuts i grans aglomeracions pel nucli familiar 
i cercles d’amics propers. Sabem doncs, treure 
suc d’allò que ens ofereix l’entorn on vivim gaudint 
plenament d’aquesta estació de l’any sense 
oblidar la cura i respecte del medi. 

Una fotografia molt habitual dels caps de setmana 
és la de veure grups de famílies passejant per les 
nostres vies verdes i camins, nens en grups reduïts 
amunt i avall a la tirolina de la Pineda, trobades de 
no més de 6 persones en espais públics, o gent 
de totes les edats practicant esport a l’aire lliure.

Vivim en un poble privilegiat i amb un clima 
gairebé immillorable. Gaudim-lo amb seny per tal 
que no ens tornin a “robar el mes d’abril”.

Grup Municipal de Junts per Riudellots
Abril 2021

LA PRIMAVERA JA ÉS AQUÍ, AQUEST ANY SEMBLA QUE SÍ
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TRANSPARÈNCIA MUNICIPAL

La transparència no és només complir un seguit 
de regles per obtenir un reconeixement que d’altra 
banda és absolutament necessari en la gestió mu-
nicipal. La transparència no és només complir la 
normativa vigent i dir que la gestió de l’Ajuntament 
ja és transparent. La transparència ha de ser una fi-
losofia de vida i el rigor ha de ser una manera de ser 
quan es gestionen recursos públics, la transparència 
ha de regir totes i cadascuna de les accions que des 
de l’equip de govern, amb l’alcaldessa o l’alcalde al 
capdavant, es prenguin durant el seu mandat.

S’ha de ser molt conscient que decidir sobre els di-
ners del pressupost de l’ajuntament, sobre els can-
vis de planejament urbanístic, sobre la compra de 
terrenys amb diners de tots, la construcció, etc., és 
una cosa que requereix molta, més aviat moltíssima, 
d’aquesta filosofia de vida que és la transparència. 
L’equip de govern no deixen de ser unes persones al 
servei del poble a qui durant un temps se’ls cedeix la 
gestió del municipi i que retre comptes i explicar què 
es vol fer i com es vol fer ha de ser primordial. Per 
molt llarg que aquest temps sigui, mai s’ha de perdre 
de vista que és (i ha de ser) temporal.

Dels fets que van provocar la dimissió del regidor 
Xavier López, no en sabem res de nou i potser no 
en traurem l’aigua clara. Se’ns va dir que es faria una 
auditoria, que després seria validada per uns altres 
auditors (?) i que serviria per aclarir què va passar. 
Doncs sembla que no. No s’han demanat des d’on 
s’accedia als correus quan va esclatar tot allò, no 
s’ha parlat amb el personal per preguntar-los sobre 
els permisos i accessos als comptes de correu o si 
algú no autoritzat en tenia accés (i per tant podia 

entrar des de qualsevol lloc), i només s’auditarà la 
situació actual. Això, per exemple, NO ÉS TRANS-
PARÈNCIA.

No voler publicar la informació sobre les empreses i 
societats en la declaració de béns dels membres del 
Plenari, per tal de saber si existeixen incompatibilitats 
en contractes, adquisicions o bé l’aprovació de nor-
mativa municipal o altres, NO ÉS TRANSPARÈNCIA.

Preveure gastar cinc milions d’euros en el pressu-
post de 2021 sense explicar, sense preguntar ni a la 
gent ni al Consell de Poble, sense cap partida desti-
nada a pressuposts participatius en els quals la gent 
pugui decidir, això TAMPOC ÉS TRANSPARÈNCIA.

Com hem dit la transparència, el retre comptes, el 
preguntar i escoltar, el voler explicar el que es fa i 
perquè es fa són coses que s’han de portar a dins 
i s’han d’exercir sense que hi hagi normes o lleis 
que ho diguin i, si n’hi ha, s’ha d’anar molt més enllà. 
Doncs bé aquesta és la nostra manera d’entendre la 
gestió municipal.

Vetllarem perquè l’Ajuntament de Riudellots sigui 
cada vegada més transparent i denunciarem quan 
creguem que no ho sigui.

Grup Municipal ERC-AM

ERC
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Acords de Ple
Ple de l’Ajuntament del 21 de setembre de 2020

S’aprova per unanimitat l’acta del Ple del 15 de juny.

S’aprova provisionalment amb tots els vots a favor 
el text de la modificació puntual del text refós de 
les normes subsidiàries de planejament en l’àmbit 
del Peu Abras.

S’aprova per unanimitat el Compte general 
corresponent a l’exercici 2019. 

S’aprova per sis vots a favor i quatre abstencions la 
modificació pressupostària 5/2020 del pressupost 
municipal de l’exercici 2020. 

S’aprova per deu vots a favor la devolució de l’aval 
bancari a Construccions Rubau SA, per a l’execució 
de les obres d’arranjament de l’asfaltatge del 
Polígon Industrial, per un import de 7.617,24 €. 

S’aprova per unanimitat la devolució de l’aval 
bancari a Sportgest 3000 SL, per a l’execució del 
contracte del servei de gestió de les instal·lacions 
esportives municipals, per un import de 5.874,92 €. 

Amb tots els vots a favor es fixen els dies 29 de 
setembre i 29 d’octubre com a festes locals de 
Riudellots de la Selva per a l’any 2021. 

S’aprova per unanimitat la rectificació de l’Inventari 
Municipal de Béns referit al dia 31 de desembre de 
2019. 

S’aprova inicialment amb els vots a favor de 
l’equip de govern i els vots en contra de l’oposició 
la modificació de les normes subsidiàries de 
planejament de Riudellots de la Selva. 

S’aprova per unanimitat la modificació del 
reglament d’ús de les instal·lacions esportives 
municipals de Riudellots de la Selva. 

També per unanimitat s’aprova la devolució de l’aval 
bancari a Sportgest SL, en concepte de garantia 
definitiva per a l’execució del contracte del servei de 
gestió de les instal·lacions esportives municipals, 
per un import de 50.763,30 €.

S’aprova amb els vots a favor de l’equip de 
govern i les abstencions de l’oposició el conveni 
de col·laboració entre el Departament d’Interior 
de la Generalitat i l’Ajuntament de Riudellots per 
a l’execució del projecte pilot de videovigilància 
per part de la policia de la Generalitat-Mossos 
d’Esquadra.

Per unanimitat s’aprova la moció per a la suficiència 
financera dels ens locals. 

S’acorda donar per assabentat l’informe resum 
anual de l’Ajuntament de Riudellots de la Selva emès 
per part de la Intervenció general dels resultats del 
control intern.

S’aproven inicialment amb els vots a favor de 
l’equip de govern i els vots en contra de l’oposició 
les bases reguladores dels ajuts a les famílies de 
Riudellots de la Selva afectades per la COVID-19. 

Amb sis vots a favor i quatre vots en contra s’aprova 
la moció de mesures de prevenció i resposta 
immediata a l’ocupació il·legal d’immobles, ja que 
a Riudellots hi ha alguns casos d’ocupació que 
causen problemes de convivència i seguretat. 

Ple de l’Ajuntament del 2 de novembre de 2020

Amb tots els vots a favor s’acorda adherir-se al 
Consorci de les Vies Verdes de Girona. 

Per sis vots a favor i cinc abstencions s’aprova 
provisionalment la modificació de l’article 9.2 
de l’Ordenança fiscal número 10 Reguladora de 
l’impost sobre activitats econòmiques. 
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S’aprova inicialment amb els vots a favor de l’equip 
de govern i els vots en contra de l’oposició el 
Reglament del cementiri municipal de Riudellots de 
la Selva.

Es donen per assabentats els integrants del Ple de 
la renúncia al càrrec de regidor de l’Ajuntament de 
Riudellots del Sr. Francesc Xavier López Cadena. 

Ple de l’Ajuntament del 13 de novembre de 2020

Amb cinc vots en contra i cinc vots a favor no 
s’aproven les “Bases reguladores per l’atorgament 
d’ajuts sobre els tributs municipals per l’any 2020”. 

Amb cinc vots en contra i cinc vots a favor 
no s’aproven els ajuts de caràcter accessori i 
excepcional als bars, restaurants, comerços i 
activitats afectades pel tancament dictat a la 
resolució del 15 d’octubre. 

Ple de l’Ajuntament del 17 de novembre de 2020

Per unanimitat, el Ple acorda la presa de possessió 
del càrrec del regidor Sr. Josep Lluís Santamaria 
Moreno. 

Ple de l’Ajuntament del 9 de desembre de 2020

Amb cinc vots a favor i sis vots en contra, no 
s’acorda incloure el nou article 94 bis bis Creació 
del “Registre Municipal de Participació de la 
Ciutadania” al Reglament Orgànic Municipal. 

Amb cinc vots a favor i sis vots en contra, no 
s’acorda 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 a les propietats radicades 
al municipi que formin part de les societats on 
participin els càrrecs electes en més d’un 30%.
Amb cinc vots a favor i sis vots en contra, no 
s’acorda la creació de la figura del “Defensor o 
Defensora de la Ciutadania”. 

Amb cinc vots a favor i cinc vots en contra, no 
s’acorda la creació d’una comissió d’investigació 
dels fets que van provocar la dimissió del regidor 
Francesc Xavier López Cadena. 
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Junta de Govern Local del 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 €. 
Igualment, es pren coneixement i es ratifica la relació 
de despeses 9/2020 per un import de 36.850,75 €. 
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 subministrament en arrendament de les 
lluminàries d’ornamentació nadalenca a l’empresa 
Ingenería, control y transferencia de tecnología SA, 
per un import de 14.914,40 €. 

Es torna a aprovar el pressupost presentat pel Sr. 
Josep Comas i Boadas per la direcció facultativa 
i executiva de les obres de reurbanització dels 
accessos al pavelló poliesportiu municipal i la 
coordinació de la seguretat i salut d’aquestes, per un 
import de 17.424,06 €.

S’eliminen els preus públics per a la prestació de 
serveis de reprografia i es fa gratuït el servei de 
fotocòpies en blanc i negre, sempre que l’usuari porti 
els fulls, de la Biblioteca Anna Nadal i Serra. 

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 
de l’Ajuntament de Riudellots de l’exercici 2019, per 
un import de 2.753,05 €. 

Pel que fa als ajuts al comerç i serveis afectats per 
la COVID-19, es concedeixen les subvencions de la 
línia A a les raons socials Serveis Planella SL, Taller 
Masjoan i IRSA SL. Es concedeixen subvencions de la 
línia B a les raons socials Autoescola Lia, Restaurant 
el Castell i Perruqueria i estètica Nova. 

Junta de Govern Local del 3 de novembre de 2020

S’aprova l’acta de la sessió anterior i la relació de 
factures O/2020/19 per un import de 58.113,71€. 
S’aprova també la liquidació mensual tramesa 

pel Servei de Recaptació del Consell Comarcal 
de la Selva del mes de setembre, per un import 
d’1.728.908,43 €.

S’atorga llicència urbanística a Solar Profit Energy 
Services SL per a la instal·lació de plaques 
fotovoltaiques al carrer Mas Joals, 11. També s’atorga 
llicència urbanística a E F C per a la construcció d’una 
piscina al carrer Mestral, 3. També s’atorga llicència 
urbanística a D F C per a la construcció d’una piscina 
al carrer Mestral, 1. 

Per a la reforma del parc infantil ubicat al carrer Sant 
Jordi, es concedeix a Yalp Iberica Group SL les obres 
de col·locació del terra amortidor de cautxú per un 
import de 10.164,00 € i s’atorga a l’empresa Parks 
3000 SL el subministrament i col·locació de diversos 
elements de joc, per un import de 7.970,27 €. 

S’acorda aprovar el pressupost de l’empresa 
Constructora Columba SL per a les obres de 
fonamentació i arqueta d’una columna d’enllumenat 
del carrer Onyar, per un import de 1.058,75 €. 

S’atorga a Novatilu SL el subministrament de 13 
lluminàries de tecnologia LED, columnes i perns, per 
un import de 4.775,63 €, i les obres d’instal·lació al 
tram de l’avinguda Mas Pins comprès entre el sector 
central i el ponent del Polígon Industrial, per un 
import de 18.147,10 €. 

S’aprova la pròrroga del contracte de comunicació 
i difusió institucional, entorn digital, transparència, 
bon govern i participació ciutadana a l’empresa 
Notidig SL. 

S’accepta el pressupost presentat per Excavacions 
Majorpi SL, per un import de 2.178 €, per a la neteja 
de sorres del rec de Cal Queco fins a la urbanització 
Ponent i camp de futbol. 

S’aproven les bases reguladores del concurs 
fotogràfic del calendari anual de Riudellots i s’obre la 
convocatòria de l’any 2021. 

Acords de Junta de Govern
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Pel que fa als ajuts a famílies de Riudellots 
afectades per la COVID-19, un cop revisades totes 
les sol·licituds, se’n concedeixen, se’n desestimen o 
es requereix documentació específica d’acord amb 
les bases i la convocatòria dels ajuts. 

Junta de Govern Local del 17 de novembre de 2020

S’aprova l’acta de la sessió anterior i la relació de 
factures O/2020/20 per un import de 79.465,33 €. 
S’aprova també la liquidació mensual tramesa per 
l’Àrea d’Inspecció Tributària de Xaloc del mes de 
setembre, per un import de 905,23 €.

S’atorga llicència urbanística a l’empresa Busquets 
Sitjà SL, per a la construcció de dos habitatges 
aparellats amb garatge, al carrer Pineda 33-35. 
També s’atorga llicència urbanística a Bovins i Serveis 
La Selva SL per al tancament perimetral del bosc 
de Can Vidal. També s’atorga llicència urbanística 
a Transnaus JS SL per a la construcció d’un edifici 
industrial destinat a logística del transport al carrer 
Bruc, 19-21. També s’atorga llicència urbanística 
a Can Buixó SL per a la reconstrucció d’un cobert 
d’estabulació de vaques lleteres a Can Buixó. També 
s’atorga llicència urbanística a Mas Gener SCP per 
a la instal·lació de plaques fotovoltaiques al Mas 
Gener. També s’atorga llicència urbanística a Friselva 
SA per a una nova línia subterrània al carrer Onyar, 
83-99. 

Pel que fa als ajuts al comerç i serveis afectats 
per la COVID-19, es concedeixen les subvencions 
de la línia A a les raons socials Marta Argemí 
Perruqueria, Envirocat Serveis SL i SG2 Fisioteràpia. 
Es desestimen les sol·licituds de les raons socials R 
de Racing Accesorios para el automóvil SL i Rentat 
Esgleyes. 

Es concedeix un ajut econòmic de 500 € per a R.K. 
per sufragar les despeses del lloguer de l’habitatge, 
d’acord amb l’informe de la treballadora social. 

Es desestima el recurs de reposició interposat pel Sr. 
Carles Moralejo Mendez per considerar l’activitat de 
la seva empresa Moralejo Avances Dentales SLPU 
com a essencial i, per tant, denegar la subvenció 
de corresponent a la línia B de les d’ajuts per al 
comerç i serveis afectats per la COVID-19. També es 
desestima el mateix recurs de la Sra. Sandra Garriga 
Galobardes, de l’establiment SG2 Fisioteràpia, per la 
mateixa raó. 

S’aprova l’acord de col·laboració amb l’Institut 
Vallvera de Salt per al conveni de pràctiques de 
l’alumna Sra. Ginger Alicia Villavicencio Pilla.

Pel que fa als ajuts a famílies de Riudellots 
afectades per la COVID-19, un cop revisades totes 
les sol·licituds, se’n concedeixen, se’n desestimen o 
es requereix documentació específica d’acord amb 
les bases i la convocatòria dels ajuts. 

Junta de Govern Local de l’1 de desembre de 2020

S’aprova l’acta de la sessió anterior i la relació de 
factures O/2020/21 per un import de 125.956,11 €. 
Igualment, es pren coneixement i es ratifica la relació 
de despeses 10/2020 per un import de 35.337,06 €. 
Així mateix, s’aprova la liquidació mensual tramesa 
per l’Àrea d’Inspecció Tributària de Xaloc del mes 
d’octubre, per un import de 756,93 €.

S’atorga llicència urbanística a l’empresa Agrocat 
93 MRM SL, per a la construcció d’una planta 
de compostatge de residus orgànics al carrer 
Onyar, 46, així com per a la construcció d’una nau 
de maduració com a complement de la nau de 
fermentació a la mateixa ubicació. També s’atorga 
llicència urbanística a Friselva SA per a la reforma i 
ampliació d’una edificació a la carretera Nacional II, 
km 706,5. També s’atorga llicència urbanística a B 
D G per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques al 
carrer Mediterrani, 1. 

S’accepten els pressupostos presentats per 
diverses empreses per a la realització d’activitats 
a la Biblioteca Anna Nadal i Serra per fomentar i 
dinamitzar la lectura i la cultura en general. 

S’accepta el pressupost d’Aluminis Tecmon SL per 
al subministrament i instal·lació de dues persianes 
de lames apilables amb motor per a la Sala d’Actes 
municipal i per al Centre de serveis per a la gent gran 
El Lliri blau, per un import 7.733,29 €. 

S’accepta el pressupost d’Atitwood Empordà SL per 
a la realització de la base per a l’escultura “Catalunya 
terra de pau i treva”, així com els treballs de transport, 
grua i instal·lació, per un import de 18.150,00 €. 

S’adjudica a Virtual Reality Solutions SL el 
manteniment del software de retransmissió en 
directe dels plens municipals, per un import de 
1.923,90 €. 
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S’aprova el pressupost del Sr. Narcís Pérez i 
Moratones per a l’assessorament jurídic per 
resoldre les qüestions urbanístiques pendents de la 
urbanització Can Jordi, per un import de 4.000 € IVA 
exclòs. 

S’aprova el conveni de col·laboració entre el Consell 
Comarcal de la Selva i l’Ajuntament de Riudellots de 
la Selva, per a la realització d’accions d’experiència 
laboral, en el marc del programa treball i formació 
COVID-19.

Es concedeixen diverses subvencions dels ajuts a 
famílies de Riudellots afectades per la COVID-19. 

Junta de Govern Local del 15 de desembre de 2020

S’aprova l’acta de la sessió anterior i la relació de 
factures O/2020/22 per un import de 203.409,31 €. 
Així mateix, s’aprova la liquidació mensual tramesa pel 
Servei de Recaptació del Consell Comarcal de la Selva 
del mes d’octubre, per un import de 308.710,72 €.

S’atorga llicència urbanística a F C B per a la 
construcció d’una piscina a la casa Coll. També 
s’atorga llicència urbanística a Friselva SA per a la 
instal·lació de plaques fotovoltaiques, a la carretera 
A-II, km. 706,5. 

S’aprova el pressupost de Match So i Llum SL per 
a la instal·lació de l’equip de so a la Sala d’Actes 
municipal, per un import de 3.312,98 €.

S’accepta el pressupost d’Hermex Iberica SL 
per al subministrament de material pedagògic 
experimental per a la Llar d’infants municipal, per un 
import de 2.969,21 €. 

S’aprova el pressupost de Blipvert SL per a la 
instal·lació d’una minideixalleria al centre del poble, 
proposta escollida en els pressupostos participatius 
del 2020, per un import de 1.293,60 € durant 12 
mesos de durada de contracte. 

S’accepta el pressupost de Novatilu SL per al 
subministrament de les lluminàries al camí de 
Can Calvet, per millorar la visibilitat dels vianants, 
proposta escollida en els pressupostos participatius 
del 2020, per un import de 6.185,52 €. 

S’accepten els pressupostos presentats per la Sra. 
Cristina Trias Martínez per a la creació d’una pàgina 
sobre cultura a Facebook i Instagram i la realització 
de la campanya “Fes-te un regal per Nadal, per 
import de 4.537,50 € i 181,50 €, respectivament. 

S’aprova el pressupost de Happyludic Playground 
and Urban Equiment per al subministrament i la 
instal·lació d’una tirolina al bosc situat darrere del 
camp de futbol, per un import de 7.616,95 €. 

Per al concert del dia de Sant Esteve, patró del 
municipi, s’aprova el pressupost de FM Espectacles 
Girona SLU pels serveis de neteja i desinfecció 
i controls d’accés, i s’aprova el pressupost de 
l’Associació Cultural Dos per Quatre, per a l’actuació 
de la Cobla La Principal de la Bisbal. 

S’accepta el pressupost presentat per la Llibreria Geli 
per al subministrament de llibres a la Biblioteca Anna 
Nadal i Serra, proposta escollida en els pressupostos 
participatius del 2020, per un import de 3.700,00 €. 

S’acorda tenir per justificada la subvenció concedida 
a l’Associació de Propietaris del Polígon Industrial de 
Riudellots de la Selva. Com que l’entitat ja va rebre en 
concepte de bestreta un import de 14.400,00 €, es 
disposa el pagament de la quantitat de 3.600,00 €.

Es modifica la quantitat concedida a Les Veus del 
Cric i s’atorga una subvenció per import de 3.071,77 
€. L’entitat haurà de retornar a l’Ajuntament l’import 
de 552,92 €. 

S’acorda tenir per justificada la subvenció concedida 
a l’AMPA de l’Institut de Cassà de la Selva, per un 
import de 2.000,00 €. 

Es modifica la quantitat concedida a l’AMPA Llar 
d’Infants de Riudellots de la Selva i s’atorga una 
subvenció per import de 1.349,59 €.

Es modifica la quantitat concedida als Castellers de 
les Gavarres i s’atorga una subvenció per import de 
1.900,00 €. Com que l’entitat ja va rebre en concepte 
de bestreta un import de 1.200,00 €, es disposa el 
pagament de la quantitat de 700,00 €.

Es modifica la quantitat concedida al Club Handbol 
Riudellots i s’atorga una subvenció per import de 
3.830,64 €.

Es modifica la quantitat concedida a l’Esplai 
Parroquial de Riudellots de la Selva i s’atorga una 
subvenció per import de 1.071,78 €.

Es modifica la quantitat concedida a l’AMPA CEIP de 
Riudellots de la Selva i s’atorga una subvenció per 
import de 1.899,97 €.
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S’accepta la renúncia de l’Associació Comissió de 
Festes de Riudellots de la Selva de la subvenció 
atorgada per import de 10.175,15 €. 

S’acorda tenir per justificada la subvenció concedida 
al Consell Pastoral de la Parròquia de Sant Esteve de 
Riudellots de la Selva, per un import de 3.000,00 €. 

Es modifica la quantitat concedida a l’Agrupació 
Cultural i Esportiva Riudellots i s’atorga una 
subvenció per import de 15.259,88 €. L’entitat haurà 
de retornar a l’Ajuntament l’import de 740,12 €. 

S’acorda tenir per justificada la subvenció concedida 
a l’Associació de Comerciants de Riudellots de 
la Selva. Com que l’entitat ja va rebre en concepte 
de bestreta un import de 1.600,00 €, es disposa el 
pagament de la quantitat de 400,00 €.

S’acorda tenir per justificada la subvenció concedida 
al Consell Pastoral de la Parròquia de Sant Esteve de 
Riudellots de la Selva, per import de 2.569,37 €.

S’aprova del conveni de col·laboració entre 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya, 
mitjançant el Departament d’Educació, i l’Ajuntament 
de Riudellots de la Selva, per desenvolupar, en règim 
d’alternança i amb formació dual, el cicle formatiu 
de grau superior Administració i finances, a l’Institut 
Serrallarga de Blanes.

S’acorda prorrogar el conveni de col·laboració entre 
l’Institut d’Assistència Sanitària i l’Ajuntament de 
Riudellots de la Selva per a la prestació de servei per 
al Centre d’Atenció Primària de Riudellots de la Selva, 
fins al 30 de setembre del 2022.

S’acorda tenir per justificada la subvenció concedida 
a l’Institut de Cassà de la Selva, per import de 
1.200,00 €.

Pel que fa als ajuts al comerç i serveis afectats per 
la COVID-19, es concedeixen les subvencions de 
la línia A a les raons socials Perruqueria i estètica 
Nova, Serveis Planella SL, Perruqueria Pilar, Estanc 
de Riudellots, Restaurant el Polígon SL, La pelu de 
l’Eli, Estètica de l’Eva, SG2 Fisioteràpia, Like a dream 
i a Moralejo Avances Dentales SLPU. 

Per a les obres de reurbanització dels accessos al 
Pavelló Poliesportiu, s’admet la proposta formulada 
per la Mesa de contractació per la qual s’accepta la 
justificació del preu ofert per la companyia mercantil, 
Girodservices SL, i es demana que presenti la 
documentació requerida. 

Junta de Govern Local del 12 de gener de 2021

S’aprova l’acta de la sessió anterior. 

S’atorga llicència urbanística a l’empresa Inmoselva 
SL per a l’ampliació de l’edifici industrial a l’avinguda 
Mas Pins, 200. També s’atorga llicència urbanística a 
ACD Parts Engineering SL per a la legalització d’obres 
en nau existent, a l’avinguda Països Catalans, 218. 

Es disposa l’adhesió de l’Ajuntament de Riudellots de 
la Selva a l’Acord marc de subministrament d’equips 
d’impressió i de multifunció en les modalitats de 
compra i arrendament, i s’aprova la contractació a 
Girocopi SL per a l’adquisició de diversos béns. 

S’accepta el nou preu descrit en l’informe de data 
23 de desembre passat, de les obres de substitució 
del paviment de parquet del Pavelló Poliesportiu, 
fixat contradictòriament, el qual no suposa cap 
increment del preu global del contracte ni afecta a 
unitats d’obra que en el seu conjunt excedeixi del 3% 
del pressupost inicial del contracte.

S’acorda la devolució de l’aval bancari a l’empresa 
Construccions Rubau SA, de garantia per a l’execució 
d’obres d’asfaltatge del camí del Regàs, per un 
import de 2.600,00 €. 

S’obre la convocatòria d’ajuts per a entitats de l’any 
2021, amb el termini màxim de presentació de 
sol·licituds fixat el 31 de març, i per presentar compte 
justificatiu, el 30 de novembre de l’any de concessió 
de la subvenció.

S’accepta el pressupost de l’Associació Indòmita, per 
a la realització del servei de formació “Coaching amb 
joves: creant futur amb confiança”, per un import de 
2.200,00 €. 

Junta de Govern Local del 26 de gener de 2021

S’aprova l’acta de la sessió anterior. També s’aprova 
l’autorització, disposició i ordenació (FASE ADO) 
i/o reconeixement de l’obligació (Fase O) de les 
despeses en matèria de contractació, contractes 
patrimonials i privats, i responsabilitat patrimonial. 
S’aprova també la liquidació mensual tramesa 
pel Servei de Recaptació del Consell Comarcal de 
la Selva del mes de novembre, per un import de 
19.663,52 €.
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S’atorga llicència urbanística a S S D per a la 
instal·lació d’un ascensor al carrer Major, 26. També 
s’atorga llicència urbanística a Edistribución Redes 
Digitales SL per a l’obertura i reposició per estesa 
nova línia elèctrica i nova baixa BT a l’avinguda Mas 
Vilà, 126. També s’atorga llicència urbanística a J T X 
per l’enderroc del mur existent i construcció d’un nou 
mur de contenció al carrer Avets, 5. 

S’accepta el pressupost de la Sra. Anna Salvia i Ribera 
per a les tres sessions del taller sobre educació 
i salut sexual “Els canvis a l’adolescència” a 6è de 
primària del CEIP Riudellots, per un import de 990 €. 

S’aprova el pressupost de l’empresa Blackbruc SL 
pel subministrament de material per a la creació 
d’un jardí japonès al pati del menjador de l’escola, per 
un import de 1.015,06 €. 

S’aprova la certificació número 1 de les obres 
d’instal·lació d’una escultura a la rotonda existent a 
l’encreuament entre l’avinguda Mas Vilà i l’avinguda 
Mas Pins del Polígon Industrial, per un import de 
3.146,80 €.

Pel que fa als ajuts a famílies de Riudellots 
afectades per la COVID-19, un cop revisades totes 
les sol·licituds, se’n concedeixen o se’n desestimen 
d’acord amb les bases i la convocatòria dels ajuts.

S’acorda la modificació del contracte de comunicació 
i difusió institucional, entorn digital, transparència, 
bon govern i participació ciutadana, adjudicat per 
la Junta de Govern Local a Notidig SL, per import 
de 640 € al mes i per un termini de 6 mesos, en les 
condicions establertes en l’antecedent d’aquest 
acord i que representa un increment del preu 
d’adjudicació, concretament un 14,10%.

S’atorga llicència urbanística a Gurbtec Telecom SL 
per a la realització de 2 cates per resoldre obstrucció 
al canalitzat de telecomunicacions al carrer Pau 
Casals, 7-9. 

Junta de Govern Local del 9 de febrer de 2021

S’aprova l’acta de la sessió anterior. També s’aprova 
l’autorització, disposició i ordenació (FASE ADO) 
i/o reconeixement de l’obligació (Fase O) de les 
despeses en matèria de contractació, contractes 

patrimonials i privats, i responsabilitat patrimonial. 
S’aprova també la liquidació mensual tramesa 
pel Servei de Recaptació del Consell Comarcal de 
la Selva del mes de desembre, per un import de 
53.225,24 €.

S’aprova la liquidació de l’Impost sobre 
Construccions, Instal·lacions i Obres, per la diferència 
entre pressupostos per la llicència urbanística a 
Transnaus JS SL per a la construcció d’un edifici 
industrial al carrer Bruc, 19-21.

S’atorga llicència urbanística a Agrocat 93 MRM SL 
per a la construcció d’un cobert entre naus al carrer 
Onyar, 46.

S’accepta el pressupost presentat per CPS 
Infraestructuras Movilidad y Medio Ambiente SL per 
a la redacció del projecte executiu per a la instal·lació 
de càmeres lectores de matrícules en 18 punts del 
municipi, per un import de 4.840 €.  

S’aprova el Conveni marc de delegació de 
competències entre l’Ajuntament de Riudellots de 
la Selva i el Consell Comarcal de la Selva per a la 
prestació dels serveis socials bàsics i especialitzats 
al municipi de Riudellots de la Selva.

S’aprova el Conveni de cessió gratuïta d’ús de 
desfibril·ladors i gestió de la seva xarxa a favor de 
l’Ajuntament de Riudellots de la Selva.

S’acorda l’inici de l’expedient per a la contractació 
de les obres del projecte per al condicionament del 
camí de Ca N’Abras a Riudellots de la Selva, per un 
import de 114.931,20 €. 

S’accepta atorgar un ajut econòmic per un import de 
78,25 € a P.C.M.T. per sufragar el cost dels llibres de 
text de la seva filla escolaritzada a l’Institut de Cassà 
de la Selva. 

Es desestima el recurs presentat per la Sra. Elisabet 
Díaz Fernandez contra la resolució de la Junta de 
Govern Local del 22 de setembre de 2020, per la 
incompatibilitat de l’ajut estatal manifestat en la 
sol·licitud d’acord amb la base vintena dels ajuts 
excepcionals per subvencionar el sector comercial i 
de serveis afectats econòmicament per la COVID-19. 
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i RECORDA!
Plens municipals al canal 
YouTube de l’Ajuntament
El Ple de l’Ajuntament és l’òrgan col·legiat fonamental per al govern i administració 
del municipi. Les sessions plenàries són públiques i tenen lloc ordinàriament cada 
3 mesos. Us recordem que els Plens ordinaris i extraordinaris poden seguir-se en 
directe pel canal Youtube de l’Ajuntament on queden publicats i els podeu recuperar.



www.riudellots.cat


