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Tot i la progressiva desescalada de les restriccions que a poc a poc 
ens ha de portar a recuperar la normalitat, aquest any tampoc ha sigut 
possible celebrar la novena edició de FIPORC com tots voldríem. Ho 
hem fet amb un format híbrid que ha servit per no perdre l’edició i 
sobretot per agrair la feina dels voluntaris que cada any fan possible 
la fira.

Malgrat tot, estem convençuts que l’any vinent podrem celebrar amb 
tots vosaltres el desè aniversari de FIPORC, la fira per excel·lència del 
sector del porc a les comarques gironines. 

Tenim moltes ganes de tornar a veure els carrers plens de gent, de 
sentir l’olor de pebre, de brasa, d’embotits... i ja hem començat a 
treballar per a l’edició del 2023.

En aquest nou exemplar del BIM hi trobareu un recull de fotografies 
dels moments viscuts durant la Gala de FIPORC celebrada el 21 de 
maig passat.

Aquest primer semestre de l’any ha vingut marcat per la guerra 
a Ucraïna, que ha sacsejat Europa i ha posat en risc l’estabilitat 
geopolítica del planeta. Des del primer dia el poble de Riudellots de 
la Selva ha mostrat el seu rebuig al conflicte bèl·lic i la seva solidaritat 
cap al poble ucraïnès. Ens hem adherit a la declaració del Fons Català 
de Cooperació al Desenvolupament i la Xarxa d’Alcaldes i Alcaldesses 
per la Pau, hem cedit els 5 habitatges socials a famílies ucraïneses que 
s’han vist obligades a deixar el seu país i s’han organitzat nombroses 
recollides de material humanitari. Esperem que totes aquestes famílies 
puguin retrobar-se en breu amb els éssers estimats i refer la seva vida 
al més aviat possible.   

Finalment, a les portes de l’estiu i l’arribada de la calor, voldríem 
recordar-vos la necessitat d’extremar les precaucions per evitar 
qualsevol incendi agrícola o forestal. Us recordem que des del passat 
15 de març i fins al 15 d’octubre, no es pot encendre foc i que, en cas de 
detectar conductes negligents o veure una columna de fum, cal trucar 
de seguida al 112. 

Moltes gràcies per la vostra col·laboració.
 

Montserrat Roura i Massaneda
Alcadessa de Riudellots de la Selva
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14 famílies reben el premi Nounats 2021

L’Ajuntament de Riudellots de la Sel-
va va donar la benvinguda als riude-
llotencs i riudellotenques que havien 
nascut durant l’any anterior, amb el 
lliurament dels premis Nounats.

Enguany, han estat un total de 14 
famílies les que han rebut el premi, 
que consisteix en 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 Sala d’Actes i va anar a cà-
rrec de l’alcaldessa, Montserrat Rou-
ra, i del regidor Josep Santamaria.

Lliurats els premis Jubilació 2021

Un any més l’Ajuntament de Riudellots 
de la Selva ha lliurat els premis 
Jubilació als veïns del municipi que 
s’han jubilat durant el 2021.  

Enguany han estat un total 15 
riudellotencs, a qui s’ha obsequiat 
amb uns vals de 100 € que podran 
bescanviar als establiments comer- 
cials del municipi. 

L’acte de lliurament va tenir lloc a la 
Sala d’Actes de l’Ajuntament, i va anar 
a càrrec de l’alcaldessa, Montserrat 
Roura.

Des de l’Ajuntament els desitgem que gaudeixin moltíssim d’aquesta nova etapa de la seva vida.

Serveis socials
Atenció a les persones
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Riudellots ofereix 5 habitatges socials als familiars dels veïns ucraïnesos que 
viuen al municipi

Concentració en defensa de la pau i en suport al poble ucraïnès

L’Ajuntament de Riudellots 
de la Selva va posar a dispo-
sició de les famílies ucraïne-
ses que viuen a Riudellots 5 
habitatges socials per poder 
acollir els seus familiars que 
fugen de la guerra. Actual-
ment, a Riudellots hi ha un 
total de 47 persones ucraï-
neses empadronades al mu-
nicipi. Després de produir-se 
l’atac per part de Rússia, 
l’alcaldessa de Riudellots, 
Montserrat Roura, va con-
tactar amb totes elles per 
convocar-les a una reunió 

amb la voluntat de mostrar-los tot el suport i transmetre la 
solidaritat del poble de Riudellots. A la trobada hi van acudir 
29 dels veïns ucraïnesos i també el tinent d’alcaldia, Josep 
Lluís Santamaria, i les regidores Carme Camps i Cristina 
Pineda. De la reunió també en va sorgir organitzar un trans-
port de material humanitari i col·laborar en l’arribada a Riu-
dellots dels familiars que es troben a Ucraïna.  

L’Ajuntament de Riudellots 
de la Selva es va unir a la 
convocatòria del municipa-
lisme català a manifestar-se 
en defensa de la pau i en su-
port al poble ucraïnès. Des 
de l’Ajuntament es va fer 
una crida a la ciutadania a 
concentrar-se el dimarts, 
1 de març, a les 19 hores, 
davant de l’Ajuntament. 
En el transcurs de l’acte es 
va il·luminar la façana de 
l’ajuntament amb els colors 
de la bandera ucraïnesa.
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Riudellots il·lumina de groc la façana de l’Ajuntament per l’endometriosi

El 14 de març se celebra el Dia Mundial de 
l’Endometriosi. Per aquest motiu la façana 
de l’Ajuntament de Riudellots es va il·luminar 
de color groc, amb l’objectiu de visibilitzar 
una malaltia que afecta una de cada deu 
dones en edat fèrtil, un total de 190 milions a 
tot el món, i sensibilitzar-ne tota la població. 
És la malaltia ginecològica més freqüent. 
Sovint se’n retarda el diagnòstic, perquè pot 
ser asimptomàtica o associar-se a dolors 
menstruals.

Riudellots aporta 1.808 € a La Marató de TV3 

Un any més Riudellots va mostrar la seva solidaritat sumant-se a La Marató de TV3 amb l’organització de 
diverses activitats que es van dur a terme durant el cap de setmana del 18 i 19 de desembre. En total es 
van recaptar 1.808 €, que es van ingressar íntegrament a la Fundació La Marató, que es dedicava a la salut 
mental. Des de l’Ajuntament de Riudellots volem donar les gràcies a la participació de la ciutadania i en 
especial als organitzadors de les activitats que van permetre la recaptació.

Solidaritat

Celebració del Dia de la Pau

Un any més Riudellots de la Selva es va sumar als actes commemoratius del Dia Escolar de la No-violència 
i la Pau (DENIP) que se celebra el 30 de gener. L’objectiu de la diada era promoure la cultura de la pau, la no-

violència i la resolució 
pacífica dels conflictes 
entre els infants i joves. 
Aquell matí l’alcaldessa 
de Riudellots de la Selva, 
Montserrat Roura, junta-
ment amb els alumnes 
de l’escola de Riudellots, 
van plantar un avellaner 
portat pels represen-
tants de la UNESCO de 
Girona. A l’acte també hi 
va assistir la regidora de 
Medi Ambient, Carme 
Camps. 
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El 27 de gener passat, el director 
general de Joventut, Àlex Sastre, 
va visitar Riudellots de la Selva. 
Juntament amb l’alcaldessa 
Montserrat Roura i la regidora 
Carme Camps, van visitar l’Espai 
Jove del municipi i van compartir 
experiències en el marc de la 
Taula de Joventut de la Comarca 
de la Selva. Van passar per 
l’Ajuntament a signar el llibre 
d’honors. També hi va assistir el 
president del Consell Comarcal 
de la Selva, Salvador Balliu.

Joventut
Visita del director de Joventut a Riudellots de la Selva

Amb motiu del Dia Mundial Sense Tabac 
celebrat el passat 31 de maig, l’Ajuntament 
de Riudellots va preparar un vídeo on es veu 
com es pinta a l’entrada dels equipaments 
municipals de Riudellots el lema “Fem salut, 
gràcies per no fumar”.

La Setmana Sense Fum és una iniciativa 
originaria de semFYC, CAMFiC a Catalunya, 
que en el marc del projecte d’integració de 
SumaSalut, organitzem de manera conjunta 
els Programes d’Activitat Física saludable, 
Atenció Primària Sense Fum i Beveu Menys. El 
lema d’aquesta edició és “Viu sense fumar i comença a sumar”.

La campanya compta amb la col·laboració i participació de l’IAS Girona i del Consultori Local.

Dia Mundial Sense Tabac

Salut
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L’any 2004 el mosquit tigre es va detectar per primer cop a Catalunya. Des de llavors, seguint el mateix model 
d’expansió que a altres països, s’ha estès pràcticament arreu del territori. Riudellots no n’és cap excepció. 
En la lluita contra la seva expansió, són tan importants les mesures de vigilància i control que impulsen les 
administracions i que es duen a terme als espais públics com les actituds individuals dels ciutadans, que 
porten a evitar zones de cria als espais privats. Cal recordar que només 2 de cada 10 dels possibles punts de 
cria del mosquit tigre es troben a l’espai públic. Així, doncs, amb l’arribada de l’estiu, demanem un cop més la 
col·laboració de la ciutadania per evitar la  proliferació del mosquit tigre.

En el web www.mosquitigregirona.cat hi trobareu consells i recomanacions.

També podeu contactar amb el Programa de seguiment i vigilància del mosquit tigre a través del telèfon 972 
45 12 31 o  mitjançant el correu electrònic info@mosquitigregirona.cat.

Medi ambient

Gràcies a les actuacions de gestió energètica de 
l’enllumenat públic del municipi de Riudellots dins del 
Pla d’acció per a l’energia sostenible (PAES), a partir 
d’ara la despesa d’energia serà de menys de la meitat 
que en anys anteriors. En els darrers mesos s’ha 
completat el canvi de tot l’enllumenat del municipi, a 
excepció del sector Can Jordi, que es troba pendent 
de reurbanitzar. 

Després d’haver canviat les lluminàries a tecnologia 
led amb 539 unitats, d’haver instal·lat 21 equips de

Riudellots estalviarà 35.805,70 €/any en energia elèctrica

Evitar la proliferació del mosquit tigre és responsabilitat de tothom

telegestió en quadres elèctrics i d’adequar 6 quadres 
elèctrics amb la normativa vigent, es preveu que 
l’estalvi sigui el següent: 

Energètic: 313.082,78 kW/any
Emissions CO2: 100,50 t/any
Econòmic: 35.805,70 euros/any
% estalvi energia = 51,42%

Seguirem treballant per aconseguir un futur més 
sostenible al nostre municipi.

Riudellots de la Selva segueix apostant per les Vies 
Verdes, ampliant traçats i fent-los més segurs per a 
tothom. A principis de març van acabar els treballs 
del pas per sota la C-25, del tram que uneix la Via 
Verda de Riudellots que enllaça amb la provinent de 
Campllong, que es va fer amb les obres d’ampliació 
de la C-25. D’aquesta manera a banda de garantir la 
seguretat dels usuaris de la Via Verda, i evitar que 
s’hagi de creuar aquesta carretera tan transitada, 
aquests treballs permeten integrar-la dins de les 
rutes del Consorci de les Vies Verdes.

Pas de la Via Verda per sota la C-25
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A Riudellots apliquem la Taxa Justa

A finals d’aquest 2022 farà 5 anys que Riudellots de la Selva va començar a implantar el servei de recollida 
porta a porta. Des de llavors, gràcies a tots vosaltres, hem doblat el percentatge de reciclatge de residus, 
passant del 40% al 80%. Amb la voluntat de fer un pas més, a Riudellots a partir d’aquest mateix any, es 
començarà a aplicar la Taxa Justa en el rebut de les escombraries.

La Taxa Justa consisteix en adaptar el preu de la taxa d’escombraries que paga cada habitatge i comerç en 
funció de la seva generació de residus i/o de la seva participació o utilització del servei de recollida. D’aquesta 
manera es premia els contribuents que fan l’esforç més gran per reduir els residus que acaben a l’abocador 
(rebuig) i participen correctament en la recollida selectiva, i pel contrari, es penalitza a qui no ho fa.

Val a dir que a Catalunya, la nova llei de residus, que es troba en procés d’aprovació, ja contempla la introducció 
de nous criteris de taxa justa i el Consell Comarcal de la Selva ho està introduint al conjunt de la comarca. Per
aquest motiu, el passat 4 de novembre el Ple de l’Ajuntament va aprovar la nova Ordenança Fiscal nº 8 
Reguladora de la nova taxa d’escombraries, que podeu consultar a www.riudellots.cat.

Amb aquest sistema, la taxa d’escombraries dels habitatges que compten amb servei de recollida porta 
a porta queda dividida en una quota general fixa (que es cobrarà entre els mesos de juliol i agost de cada 
any)  i una quota variable (que es cobrarà entre els mesos de gener i febrer de l’any següent). Aquesta quota 
variable es calcularà en funció dels usos bonificables del cubell de la fracció orgànica, i dels usos penalitzables 
de l’àrea d’emergència i del nou cubell gris de rebuig, que s’han estat repartint durant les darreres setmanes i
que heu pogut començar a fer servir des del passat 6 de juny.

En el cas dels habitatges disseminats, la taxa d’escombraries també estarà dividida en una quota general 
fixa i una quota variable i amb els mateixos períodes de cobrança. En aquest cas    la quota variable de 
cada habitatge es calcularà en funció del percentatge de recollida selectiva aconseguida a la seva àrea de 
disseminat.

Durant l’entrega dels nous cubells, vam lliurar un díptic informatiu on hi hem detectat un error en els criteris 
de bonificació de caire social. Aquesta bonificació pot ser del 50% o del 100% i no del 25% com s’informava
erròniament.

Podeu consultar els díptics amb la informació correcta a Riudellots.cat/taxajusta o bé directament escanejant 
aquests codis QR amb el vostre dispositiu mòbil.
 
Per a qualsevol dubte, mentre duri la campanya, s’ha habilitat el telèfon d’informació 621 192 863.

Enllaç de descarrga 
Fulletó taxa Justa 
Riudellots.

Enllaç de descarrga 
Fulletó taxa Justa 
Riudellots
Disseminats.
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Calendari 2022 - Riudellots de la Selva
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Exemple de càlcul de la Taxa Justa
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Exemple de càlcul de la Taxa Justa - DISSEMINATS



12 Butlletí d’informació Municipal

Malauradament l’incivisme d’algunes 
persones pel que fa referència a la ti-
nença d’animals de companyia és una 
de les queixes més habituals que arriben 
a l’Ajuntament. Per aquest motiu, des de 
l’Àrea de Medi Ambient hem encetat una 
nova campanya de conscienciació sobre 
aquest tema. Cal recordar que Riudellots 
disposa d’una ordenança que, a part de 
regular la protecció i respecte dels ani-
mals, preveu un seguit de sancions per no 
recollir els excrements de fins a 400 € i, 
si s’és reincident, pot comportar sancions 
de fins a 3.000 €. 
 
Per donar a conèixer l’ordenança, s’ha edi-
tat un díptic informatiu que s’ha repartit 
casa per casa i s’han col·locat rètols amb 
l’import de les possibles sancions a diver-
sos punts del municipi.

Nova campanya per a una tinença responsable d’animals

Noves tecnologies
“Línea Verde” una nova aplicació per 
comunicar incidències a Riudellots

Riudellots de la Selva ha posat en marxa aquest mes 
de febrer una aplicació de mòbil per tal que els veïns i 
veïnes puguin posar en coneixement de l’Ajuntament 
aquells desperfectes o incidències que identifiquin en 
el municipi. D’aquesta manera, el govern municipal podrà 
conèixer les necessitats detectades a Riudellots i posar fil 
a l’agulla per solucionar-ho.

Us animem a fer servir aquesta aplicació, i així, gràcies a 
la participació ciutadana, aconseguirem un municipi que 
compleixi amb les expectatives de benestar social de tots 
els veïns i veïnes.
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Promoció econòmica
GALA FIPORC

Posem en valor el voluntariat de FIPORC 

El 21 de maig passat va tenir lloc 
la Gala Fiporc 2022. La situació 
epidemiològica de la COVID-19 del 
mes de febrer passat va impedir 
organitzar la Fira per segon 
any consecutiu. Per no perdre 
l’edició, es va decidir organitzar 
un esdeveniment en format gala 
pensat per als veïns i veïnes de 
Riudellots i en especial per a tots els 
voluntaris que fan possible la fira.
 
Amb aquesta gala de Fiporc, s’ha 
volgut mantenir el caliu de tots els 
voluntaris, col·laboradors i entitats 
que fan possible l’èxit de la nostra 
gran fira.

El Ple aprova les bases per subvencionar la connexió de fibra òptica als dis-
seminats

Riudellots s’adhereix a la declaració del Fons Català de Cooperació al Desen-
volupament i la Xarxa d’Alcaldes i Alcaldesses per la Pau

El Ple de l’Ajuntament de Riudellots va aprovar a finals 
de març les bases per subvencionar la connexió de 
fibra òptica per a totes aquelles llars disseminades 
del municipi on actualment no arriba aquest servei.

L’Ajuntament de Riudellots de la Selva es va adherir el 24 de febrer passat a la declaració del Fons Català de 
Cooperació al Desenvolupament i la Xarxa d’Alcaldes i Alcaldesses per la Pau de Catalunya en relació amb 
el conflicte a Ucraïna. La societat catalana està compromesa amb la pau i amb la resolució no violenta dels 
conflictes. Des del municipalisme solidari creiem que cal contribuir a desescalar el conflicte i apostar per la 
desmilitarització de la zona i per l’establiment d’un diàleg enfocat a la construcció de pau. 

Amb aquesta línia d’ajudes es pretén que els vilatans 
que visquin en una zona rural o disseminada i que 
vulguin disposar de connexió de fibra òptica ho 
puguin fer amb el suport econòmic de l’Ajuntament. 
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Transparència i comunicació
Riudellots de la Selva revalida el segell Infoparticipa

L’Ajuntament de Riudellots de la Selva ha rebut el segell 
Infoparticipa en reconeixement a la qualitat de la informació 
que es publica des de riudellots.cat i des del seu portal de la 
transparència.

És la vuitena vegada consecutiva que Riudellots aconsegueix 
aquest segell que atorga la Universitat de Barcelona. 
Enguany la puntuació obtinguda ha estat del 94,23% de 
compliment dels 52 indicadors avaluats. És la puntuació 
més alta obtinguda pels ajuntaments de la comarca de 
Selva, juntament amb Hostalric i Lloret de Mar.

Dels 947 ajuntaments de Catalunya, només 136 han rebut 
el Segell Infoparticipa i d’aquests només 43 han obtingut un 
100% d’indicadors positius. 

El regidor de Transparència i Bon Govern, Josep Santamaria, 
va recollir el guardó a l’acte de lliurament dels segells que va 
tenir lloc el dilluns 9 de maig, a Barcelona.

La gala va consistir en l’edició 
i projecció d’un documental 
per posar en valor la feina del 
voluntariat, on es mostra la 
diversitat de tasques i programació 
de Fiporc, la fira temàtica al voltant 
del porc, que des de 2013 omple 
Riudellots de visitants.

 A la gala, dinamitzada pels actors 
Fel Faixedas i Carles Xuriguera, no 
hi va faltar la tradicional tallada 
de fuet a càrrec de l’alcaldessa, 
Montserrat Roura, i del diputat 
de Promoció Econòmica de la 
Diputació de Girona, Jordi Camps. 
 
També s’hi van repartir els premis del concurs de dibuix i ja s’ha començat a treballar per poder celebrar amb 
normalitat la fira l’any vinent coincidint amb el seu desè aniversari.
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Cultura
18è Concurs Literari de Narració Curta de Riudellots

El 6 de maig passat 
va tenir lloc l’entrega 
dels premis de la 18a 
edició del Concurs 
Literari de Narració 
Curta, organitzats per 
la Biblioteca Munici-
pal Anna Nadal Se-
rra, amb el suport de 
l’Àrea de Cultura de 
l’Ajuntament de Riu-
dellots. En la catego-
ria Infantil A el premi 
va ser per a Alba Gon-
zález i els finalistes 
van ser Arlet Moreno 
i Jordi Fabrellas. En 
la categoria Infantil 
B, la guanyadora va 
ser Lídia del Monte, 
i els finalistes, Rocío 
Heredia i Gerard Ave-
llaneda. La categoria 
Juvenil va quedar deserta i la guanyadora de la categoria Adults va ser Núria Teixidor. 

El lliurament de premis va anar a càrrec de l’alcaldessa de Riudellots, Montserrat Roura, i de la regidora de 
Cultura, Cristina Pineda, i es va dur a terme a la Sala d’Actes de l’Ajuntament. La presentació va anar a càrrec 
del bibliotecari, Albert Dubé. Els guanyadors i finalistes de les categories infantils van rebre un val de 50 i 25 
euros respectivament, per comprar llibres i material escolar i la guanyadora de la categoria adults, un lot de 
llibres valorat en 100 euros. Els membres del jurat també van rebre un obsequi i l’acte va finalitzar amb una 
foto de grup.

Riudellots dona suport al castell de Montsoriu a la Batalla monumental de 
TV3

L’Ajuntament de Riudellots, la Casa de Cultura i la Biblioteca Anna Nadal van penjar en els seus edificis la 
bandera del castell de Montsoriu per animar la població que votés aquesta joia de la comarca de la Selva per 
tal que guanyés la Batalla monumental de TV3. Finalment, però, el castell no va aconseguir convertir-se en 
el monument favorit de Catalunya. 
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Rosa Badosa, Carme Crehuet i Margarida Serra guanyen el concurs del Català 
Il·lustrat

Les veïnes de Riudellots es van 
endur una bossa amb el disseny 
del cartell de l’exposició plena 
de productes locals. L’exposició 
va tenir lloc del 14 de gener al 25 
de febrer a la Casa de Cultura, 
i va consistir en una mostra 
d’il·lustracions minimalistes que 
representaven frases fetes de la 
llengua catalana. Les persones 
que participaven en el concurs 
calia que identifiquessin quines 
eren les frases fetes que es 
podien veure en els dissenys de 
l’artista Marta Montenegro.

Més de 200 espectadors a la III Mostra de Teatre Amateur de Riudellots 2022

Durant el mes de març del 2022 va tenir lloc la III Mostra de Teatre Amateur de Riudellots de la Selva amb 
4 obres de grups amateurs de les comarques gironines: El crèdit. Versió femenina, de la companyia Els Ro-
vellats de Cartellà̀; SOS, de la companyia Maça Teatre; Mockinpoot, dels Increixendo, i El sopar dels idiotes, 
de la WC Teatre. 

La regidora de Cultura de 
l’Ajuntament de Riudellots, 
Cristina Pineda, va explicar 
que amb aquesta mostra 
es vol posar en valor el tre-
ball teatral de les compan-
yies locals i que ja s’havia 
començat a treballar en la 
programació de l’any vinent 
amb la voluntat de consoli-
dar la mostra.

La Mostra de Teatre Ama-
teur compta amb el suport 
de la Federació Teatral 
Amateur Gironina, la Dipu-
tació de Girona i el Departa-
ment de Cultura de la Gene-
ralitat de Catalunya.
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A mitjans de març van acabar 
els treballs de col·locació de 23 
noves butaques a la Sala d’Actes 
de l’Ajuntament. L’actuació va su-
posar una inversió d’11.628,97 
euros i va permetre ampliar la ca-
pacitat de la sala fins a 167 per-
sones assegudes. L’alcaldessa, 
Montserrat Roura, va explicar 
que aquesta ampliació confirma 
l’aposta de l’Ajuntament per la 
programació cultural i la millo-
ra dels equipaments per poder 
gaudir dels espectacles teatrals i 
musicals, sobretot després de la 
pandèmia.

Ampliació del nombre de butaques de la Sala d’Actes

Fires i Festes
Gran participació en el taller de Nadal de Rejuga

Del 27 al 29 de des-
embre es va celebrar 
el taller de Nadal 
amb espai de joc i 
activitats a càrrec de 
Rejuga i organitzat 
per l’Ajuntament de 
Riudellots de la Sel-
va. Els infants d’entre 
2 i 9 anys van poder 
assistir a un espai de 
joc desestructural i 
d’experimentació, amb 
temàtica nadalenca. 
També es podia expe-
rimentar en el Tinke-
ring, un espai per a 
infants d’entre 6 i 16 
anys preparat per a 
crear i inventar amb eines reals i amb molts materials diferents, com la fusta, el pvc i petits aparells electrò-
nics. Així mateix, va comptar amb diferents tallers nadalencs d’arts plàstiques per a infants de 3 a 16 anys.
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Carnestoltes 2022 a Riudellots de la Selva

El 5 de març passat es va celebrar el Carnaval de 
Riudellots de la Selva, organitzat per la Comissió 
de Festes i l’AMPA de l’Escola de Riudellots, amb el 
patrocini de l’Ajuntament i amb la col·laboració del 
Casal de Jubilats i del Club de Petanca.

Va tenir lloc una rua pels carrers del municipi, un 
espectacle de màgia a càrrec de ZingShiman i 
una xocolatada. La rua va començar a les 16 h a 
la plaça de l’Ajuntament. Hi va haver 5 categories: 
comparsa infantil, comparsa adults, comparsa mix-
ta, parella i individual.  
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Amb la voluntat de fer compatibles les mesures de seguretat per la COVID-19 i la celebració de la cavalcada 
de Reis a Riudellots de la Selva, es va modificar el recorregut i es van seguir totes les recomanacions dic-
tades per les autoritats sanitàries. La comitiva reial va sortir a les 19 h de l’avinguda Països Catalans i va 
passar pel carrer Major fins arribar a la plaça de l’Ajuntament. A la plaça hi havia habilitats uns vials marcats 
per edats i així poder passar amb seguretat davant de ses majestats els Reis d’Orient. Els infants van rebre 
un obsequi per parts dels patges. Els Reis no van llençar caramels durant el seu recorregut. Per seguretat 
només ho van fer a la plaça de l’Ajuntament, en el moment que els infants s’hi apropaven. 

No va ser possible oferir la tradicional xocolatada. 

Cavalcada de Reis a Riudellots de la Selva

Torna la cursa 
Run4cancer a 
Riudellots

Un any més, Riudellots de la Sel-
va va tornar a participar en la 
cursa RUN4CANCER que va or-
ganitzar la Fundació Oncolliga 
Girona el 6 de febrer passat, una 
marxa de 5 km i 10 km en què di-
ferents poblacions s’uneixen per 
la lluita contra el càncer.

Esports
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Junts per Riudellots
La guerra entre Rússia i Ucraïna

El matí del 24 de febrer de 2022 tots els mitjans de 
comunicació es van fer ressò de la invasió russa al 
seu país veí. El president de Rússia, Vladimir Putin, 
va ordenar a les seves tropes bombardejar i envair 
Ucraïna. L’exèrcit rus va entrar a Ucraïna des del nord, 
est i sud, mentre bombardejava les principals ciutats. 
Els seus soldats intentaven conquistar la capital 
de Kiev, però l’exèrcit ucraïnès s’hi resistia. Milers 
d’ucraïnesos fugien a altres països per escapar de 
les bombes.

La guerra continua expulsant civils d’Ucraïna. En 
general, molts dels que han anat arribant aquests 
dies tenen familiars aquí o algun lligam amb 
Catalunya. Han pogut sortir del país i fer centenars 
de quilòmetres gràcies a la iniciativa privada 
i desinteressada de molts catalans que s’han 
mobilitzat. I un cop aquí, arriben a municipis com 
el nostre, on l’Ajuntament ha posat a  disposició de 
les famílies ucraïneses que viuen al municipi, cinc 
habitatges socials per poder acollir els seus familiars 
que fugen de la guerra.

Des de Riudellots es va organitzar un transport de 
material humanitari, com ara medicaments, roba 
d’abric, tovalloles, bolquers, aliments per a consum 
immediat... i es va col·laborar en l’arribada dels 
familiars que venien d’Ucraïna.

Riudellots de la Selva som un poble de pau i sempre 
ens hem unit a les mostres de solidaritat amb el 
poble ucraïnès, mostrem el nostre compromís amb 
la pau i amb la resolució no violenta dels conflictes.

La necessitat a Ucraïna segueix i es manté la reco-
llida solidària.

També volem agrair a tots els veïns i veïnes de 
Riudellots la seva solidaritat amb el poble ucraïnès i 
la bona acollida als refugiats.

Grup Municipal 
Junts per Riudellots
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Les inversions municipals, quan falta un any per a les properes eleccions

Al maig de 2023, viurem de nou unes eleccions 
municipals, per escollir els alcaldes i alcaldesses 
i els seus equips per als quatre anys següents. Els 
“gats vells de la política” diuen que l’any anterior a 
les eleccions és quan s’han de “gastar els diners del 
consistori perquè la gent es recordi d’ells i elles quan 
vagin a votar l’any següent”.

És un fet curiós, deixar les inversions municipals i les 
millores de la població per al darrer any de legislatura, 
per justificar un treball fet. Nosaltres considerem que 
durant el mandat s’ha de millorar el poble de forma 
continuada i des del principi del mandat.

Durant la campanya s’elaboren el programes  
electorals, els candidats expliquen les millores i 
les accions que es preveuen per al municipi; els 
ciutadans escullen el candidat amb l’objectiu que 
es portin a terme al més aviat millor i poder  gaudir-
ne des de l’inici de legislatura. Quin sentit té esperar 
tres anys a arranjar una avinguda Països Catalans 
que està feta un desastre a l’altura de la pineda, 
o bé prometre als veïns de Can Jordi accions 
contundents per a millorar els vials i infraestructures 
de serveis que tant necessiten i no haver fet gaire res 
durant la legislatura posant mil i una excuses dels 
impediments per no haver-ho fet?

També, s’ha deixat per a l’últim any l’arranjament 
de l’avinguda Girona, un punt que considerem molt 
important per l’elevada afluència escolar i circulació 
que hi ha; i tampoc s’han portat a terme les obres 
del projecte del cobriment de la riera de Cal Quecu, 
aprovat des del 2019. Tampoc no s’ha arranjat el 
camí de Franciac, i s’ha permès que molts usuaris 
i/o veïns hagin malmès baixos, rodes i amortidors 
dels seus vehicles. No s’ha arribat ni a aprovar el 
projecte de l’arranjament del carrer Nou, i així un llarg 
etcètera d’accions i millores promeses i deixades (en 
els millors dels casos) per al darrer any de mandat.

Durant els últims dos anys de la maleïda pandèmia, 
molts ajuntaments han aprofitat per a fer 
inversions i obres al municipi per millorar espais i 
infraestructures, i donar  una mica de vida a la tan 
perjudicada economia. De fet, era una recomanació 
de totes les administracions supramunicipals. Però 
en el cas de Riudellots s’ha continuat deixant-ho per 
a l’últim any de legislatura, tal com deuen indicar els 
cànons d’anys i panys d’experiència en eleccions... 
Quina llàstima!

D’altra banda, cal parlar de les inversions aprovades 
en el Ple del 21 de març de 2022, on s’ha incorporat 
el romanent arrossegat dels anys anteriors, doncs 
bé, els 4.415.452,41 € incorporats aquest any per a 
inversions seguiran els percentatges següents:

Totxo/infraestructures: 81,60 % 
Adquisició/Compra terrenys: 11,70 %  
Serveis a la gent/municipi: 6,70 %

Esperem veure acabades la majoria d’inversions 
previstes de l’actual equip de govern i nosaltres 
continuarem dient que hi ha altres maneres diferents 
de fer les coses.

Com que entenem que no hi haurà cap nou BIM 
fins passat l’estiu, només volem desitjar-vos que 
passeu un bon estiu, ara que sembla començarem a 
recuperar el temps perdut per aquests darrers anys 
de pandèmia.

Continueu cuidant-vos molt!!!!!

Grup Municipal ERC
Riudellots de la Selva

ERC
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Acords de Ple
Ple ordinari del dia 20 de desembre de 2021

S’aproven les actes del 20 de setembre i el 4 de 
novembre del 2021. 

S’aprova inicialment amb 6 vots a favor i 5 
abstencions el pressupost municipal del 2022.

S’aprova per 11 vots a favor l’atribució per 
delegació de les competències del servei 
d’abastament en alta del municipi de Riudellots 
de la Selva al Consorci d’Aigües Costa Brava 
Girona.

S’aprova per 11 vots a favor modificar els 
Estatuts del Consorci del Ter. 

S’aprova amb 11 vots a favor el conveni de 
col·laboració entre el Servei Català de Trànsit 
i l’Ajuntament de Riudellots de la Selva sobre 
l’assumpció de les facultats de denúncia i sanció 
per infraccions a normes de circulació en vies 
urbanes.

S’aprova per 6 vots a favor i 5 abstencions el 
conveni delegació de competències de gestió 
de residus municipals i neteja viària entre 
l’Ajuntament de Riudellots de la Selva i el Consell 
Comarcal de la Selva. I s’aprova per 11 vots a 
favor el conveni de delegació de competències 
de potestat inspectora en matèria de gestió de 
residus municipals i neteja viària entre el Consell 
Comarcal de la Selva i l’Ajuntament de Riudellots 
de la Selva.

S’aproven per 6 vots a favor i 5 abstencions les 
bases i obertura de la convocatòria per accedir 
als habitatges de lloguer jove per als joves del 
municipi en edats compreses entre els 18 i 
els 35 anys, ambdós inclosos, que hi estiguin 
interessats i que compleixin amb determinats 
requisits. 

S’aprova per 6 vots a favor i 5 abstencions 
l’expedient de convocatòria del servei de neteja 
de les dependències municipals.

S’aprova inicialment per 11 vots a favor la 
modificació puntual de les normes subsidiàries 
de planejament de Riudellots de la Selva per a 
la modificació de la parcel·la d’equipament del 
sector mercat.

S’aprova per 11 vots a favor el desestiment de la 
modificació puntual de les normes subsidiàries 
del sector ponent i mercat.

S’aprova per 6 vots a favor i 5 abstencions el 
protocol de l’ús del dispositiu llançador d’agent 
irritat. Es fa necessària l’aprovació d’un protocol 
que determini, estableixi i homogeneïtzi els 
paràmetres d’actuació i utilització, criteris 
d’assignació, d’ús, funcionament, manteniment i 
atencions del dispositiu llançador d’agent irritant, 
en prevenció de la seguretat personal i de tercers. 

No s’aprova per 11 vots la designació del jutge 
de pau substitut. 
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S’aprova per 6 vots a favor i 5 vots en contra 
l’expropiació de finques qualificades d’equipament 
públic.

S’aprova per 11 vots a favor la moció de suport al 
model d’escola i la llengua catalana.

Com a moció urgent, s’aprova per 6 vots a favor 
i 5 vots en contra la modificació de les normes 
subsidiàries de planejament de Riudellots de la 
Selva per a la qualificació d’una parcel·la del nucli 
antic com a sistema d’equipament públic.

Ple extraordinari del dia 13 de gener del 2022 
(falta document)

S’aprova per 6 vots a favor i 5 abstencions la 
sol·licitud de la subvenció Next Generation 
centrada en el pla estratègic de transició a una 
economia baixa en carboni. La subvenció agrupa 4 
mesures: la reducció de la demanada i el consum 
energètic en edificis i infraestructures públiques, 
la instal·lació de generació elèctrica renovable per 
autoconsum, la instal·lació de generació tèrmica 
renovable i de xarxes de calor i/o fred, i finalment, 
la mobilitat sostenible.

L’ajut màxim a assignar és amb caràcter general 
del 85% calculat sobre la inversió subvencionable 
realitzada a cada projecte, percentatge que 
podrà incrementar-se fins al 100% en el cas que 
els projectes tinguin consideració de “projectes 
integrals”.

Ple extraordinari del dia 15 de febrer del 2022 

S’aprova inicialment per unanimitat la modificació 
del reglament del cementiri municipal de 
Riudellots.

Després d’aclarir-se un dubte sobre el servei 
de neteja de les dependències municipals, 
s’aprova per unanimitat el servei de neteja de les 
dependències municipals, es ratifica la resolució 
d’alcaldia i s’aclareix un dubte sobre el plec 
clàusules administratives particulars i el plec de 
prescripcions tècniques. 

S’aprova per unanimitat el requeriment de 
documentació del servei de neteja de les 
dependències municipals.

S’aprova per 5 vots a favor i 3 en contra la 
modificació d’ordenança municipal de circulació 
i concretament del seu article 30, per tal 
d’incorporar-hi l’horari de recollida de vehicles en 
el Dipòsit Municipal.
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Juntes de govern
ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN 
LOCAL DEL DIA 30 DE NOVEMBRE DE 2021

S’aprova per unanimitat l’acta de la sessió 
ordinària de la Junta de Govern Local de data 16 
de novembre de 2021. 

S’aproven per unanimitat diverses factures.

S’aprova per unanimitat l’autorització, disposició 
i reconeixement d’obligacions (fase Ado) i el 
reconeixement d’obligacions (fase O).

S’aproven per unanimitat diverses llicències 
urbanístiques. 

S’aprova per unanimitat la contractació del 
concert de Sant Esteve 2021. 

S’aprova per unanimitat la justificació de la 
subvenció de l’AMPA de l’Institut de Cassà de la 
Selva per al curs 2020/2021.

S’aprova per unanimitat l’adjudicació de les obres 
de protecció d’un tram del marge esquerre del riu 
Onyar, del polígon industrial llevant de Riudellots 
de la Selva fins a la parcel·la de l’Edar.

S’aprova per unanimitat el canvi d’il·luminació de 
la Sala d’Actes. 

S’aprova per unanimitat la contractació de la 
coordinació de la Fira FIPORC.

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN 
LOCAL DEL DIA 14 DE DESEMBRE DE 2021

S’aprova per unanimitat l’acta de la sessió 
ordinària de la Junta de Govern Local de data 16 
de novembre de 2021. 

S’aprova per unanimitat l’autorització, disposició 
i reconeixement d’obligacions (fase Ado) i 
reconeixement d’obligacions (fase O).

S’aprova per unanimitat la justificació de la 
subvenció de diverses entitats: la de l’Agrupació 
Cultural i Esportiva de Riudellots (acer) per a les 
despeses de l’any 2021, la de l’associació Coral 
de Les Veus del Cric per a les despeses de les 
activitats de l’any 2021, la de l’Associació de 
Propietaris del Polígon Industrial de Riudellots de 
la Selva (APRS), la de l’AMPA de la llar d’infants 
d’activitats del curs 2020/2021, la del programa 
Pla lector del curs 2020/2021 de l’Institut de 
Cassà de la Selva, la de la Comissió de Festes 
de Riudellots de la Selva de l’any 2021 i la de 
l’Associació de Comerciants de Riudellots de la 
Selva per a la dinamització del comerç local de 
l’any 2021. 

S’aprova per unanimitat la justificació de la 
subvenció del conveni de col·laboració entre 
l’Ajuntament Riudellots de la Selva i l’entitat 
Castellers de les Gavarres per a la realització i 
desenvolupament del fet casteller en el territori.

S’aprova per unanimitat la justificació d’ajuts 
econòmics per a la caravana solidària Desert 
Trophy per al lliurament de material escolar al 
Marroc. 

S’aprova per unanimitat la justificació de la 
subvenció de l’Associació de Veïns del Nucli 
Antic de Riudellots de la Selva. 

S’aprova per unanimitat la contractació de 
l’auditoria de la gestió energètica. 
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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN 
LOCAL DEL DIA 11 DE GENER DE 2022

S’aprova per unanimitat l’acta de la sessió 
ordinària de la Junta de Govern Local de data 14 
de desembre de 2021. 

S’aproven per unanimitat diverses llicències 
urbanístiques. 

S’aproven per unanimitat diverses subvencions 
i el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament 
de Riudellots de la Selva i l’Esplai Parroquial de 
Riudellots de la Selva per a les activitats del curs 
2020/2021.

S’aprova per unanimitat el conveni de cooperació 
educativa amb la Universitat de Girona per a la 
realització de pràctiques acadèmiques externes 
a l’Espai Jove. 

S’aprova per unanimitat el conveni de 
col·laboració entre el Consell Comarcal de la 
Selva i l’Ajuntament de Riudellots de la Selva 
per realitzar accions del programa de Benestar i 
Comunitat 2020-2023.

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN 
LOCAL DEL DIA 25 DE GENER DE 2022

S’aprova per unanimitat l’acta de la sessió 
ordinària de la Junta de Govern Local de data 11 
de gener de 2022. 

S’aprova per unanimitat l’autorització, disposició 
i reconeixement d’obligacions (fase Ado i fase O). 

S’aproven per unanimitat diverses llicències 
urbanístiques.

S’aprova per unanimitat la convocatòria de 
subvencions per a entitats per a l’any 2022. 

S’aprova per unanimitat la justificació de la 
subvenció per a l’entitat AECC Catalunya Contra 
el Càncer i de la Creu Roja Llagostera.

S’aprova per unanimitat l’adhesió a l’acord marc 
del servei d’assegurances primera pròrroga (exp. 
2019.01): accidents (lot 1), vehicles terrestres (lot 
2), responsabilitat de càrrecs electes i personal 
de l’administració́ (lot 3), defensa jurídica i 
reclamació́ de danys (lot 4).

S’aprova per unanimitat la justificació de la 
subvenció de l’entitat AMPA del CEIP Riudellots 
per a les activitats del curs 2020-2021 i del 
projecte Reciclatext del curs 2021-2022. 

S’aprova per unanimitat la justificació de la 
subvenció a l’esportista Pol Duran Pérez per a 
la participació als Campionats de Catalunya i 
d’Espanya d’autocròs. 

ACTA DE LA SESSIÓ́ DE LA JUNTA DE GOVERN 
LOCAL DEL DIA 8 DE FEBRER DE 2022

S’aprova per unanimitat l’acta de la sessió 
ordinària de la Junta de Govern Local de data 25 
de gener de 2022. 

S’aprova per unanimitat l’autorització, disposició 
i reconeixement de fase Ado i fase O.

S’aproven per unanimitat diverses llicències 
urbanístiques.

S’aprova per unanimitat la contractació de les 
actuacions de la Festa Major de Riudellots 2022. 
S’aprova per unanimitat la resolució del contracte 
de les obres d’arranjament del marge del camí de 
Can Peixant i l’avinguda Girona, a Riudellots de 
la Selva.
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S’aprova per unanimitat l’extinció de la llicència 
d’una parada del mercat municipal. 

ACTA DE LA SESSIÓ́ DE LA JUNTA DE GOVERN 
LOCAL DEL DIA 22 DE FEBRER DE 2022

S’aprova per unanimitat l’acta de la sessió 
ordinària de la Junta de Govern Local de data 8 
de febrer de 2022.

S’aprova per unanimitat l’autorització, disposició 
i reconeixement d’obligacions (fase Ado) i 
reconeixement d’obligacions (fase O).

S’aproven per unanimitat diverses llicències 
urbanístiques.

S’aprova per unanimitat la contractació i 
despeses d’actuacions per Sant Jordi.

S’aprova per unanimitat l’actualització del 
Pla d’autoprotecció del Pavelló Municipal de 
Riudellots de la Selva. 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN 
LOCAL DEL DIA 8 DE MARÇ DE 2022

S’aprova per unanimitat l’acta de la sessió 
ordinària de la Junta de Govern Local de data 22 
de febrer de 2022. 

S’aprova per unanimitat l’autorització, disposició 
i reconeixement d’obligacions (fase Ado) i 
reconeixement d’obligacions (fase O).

S’aproven per unanimitat diverses llicències 
urbanístiques. 

S’aprova per unanimitat la contractació per crear 
un reportatge documental de la FIPORC 2022. 
S’aprova per unanimitat el pressupost per 
contractar del servei de captura de coloms i 
vespes velutines.

S’aprova per unanimitat la contractació del 
subministrament d’un sistema mòbil de control 
de llums a la sala d’actes municipal. 

S’aprova per unanimitat l’adhesió per acordar 
el marc de serveis de manteniment d’aparells 
elevadors i subministrament i d’elements 
substitutius amb destinació als ens locals de 
Catalunya (exp. 2020.02).

S’aprova per unanimitat el conveni de 
col·laboració entre el Consell Comarcal de la 
Selva i l’Ajuntament de Riudellots de la Selva 
pel qual s’articula l’encàrrec de gestió per a 
l’assistència tècnica en la revisió/actualització 
del pressupost d’un projecte.

S’aprova per unanimitat l’adhesió al protocol 
d’abordatge de violències sexuals i lgtbifòbiques 
en contextos d’oci de la Selva.

S’aprova per unanimitat la subvencions 
d’atorgament d’ajuts econòmics a l’Associació 
de Propietaris del Polígon de Riudellots de la 
Selva (aprs) per a la dinamització del polígon 
l’any 2022. 
S’aproven per unanimitat les obres d’adequació 
del pati de l’escola de Riudellots de la Selva.

S’aprova per unanimitat la certificació de les 
obres de protecció d’un tram del marge esquerre 
del riu Onyar, del polígon industrial llevant de 
Riudellots de la Selva fins a la parcel·la de l’Edar. 
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S’aprova per unanimitat la contractació mixta 
de subministrament, obra i serveis de gestió 
energètica, inclosa la millora de l’eficiència 
energètica de l’enllumenat exterior de Riudellots 
de la Selva.

S’aprova per unanimitat l’aprovació del certificat 
de les obres d’adequació de la Via Verda sota el 
pont de l’Onyar, a la C-25.

S’aprova per unanimitat l’atorgament d’ajuts 
econòmics a les entitats: Agrupació Cultural 
i Esportiva de Riudellots per a les despeses de 
l’any 2022 i a la coral Les Veus del Cric per a les 
activitats de l’any 2022.
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