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Editorial
Benvolguts veïns, benvolgudes veïnes,

Teniu a les vostres mans la segona edició del Butlletí d’Informació Municipal 
(BIM) d’aquest mandat 2019-2023.

És un enorme plaer per a tot el consistori anar reeditant aquest butlletí que, 
malgrat ser un resum sintètic de tota l’obra de govern, pretén ser una eina no 
només d’informació sinó, principalment, de control i revisió per part vostra.

En aquest mig any de govern, hem tirat endavant múltiples iniciatives a les 
diferents àrees, i seguirem treballant per poder complir el pla de govern amb el 
qual ens vam presentar a les darreres eleccions municipals. Per fer-ho comptem 
amb la vostra col·laboració i participació i per aquest motiu hem creat nous 
canals i espais de diàleg com per exemple el Consell de Poble on us animem a 
participar-hi i formar-ne part.

Acabem l’any 2019, i li diem adeu amb moltes il·lusions renovades, projectes 
que s’acaben i d’altres que s’obren camí, amb l’esperança i el desig sincer que 
tots els reptes que tenim per davant els encararem plegats. Per això, us animo 
a participar de totes les iniciatives lligades a la participació, inèdites fins ara 
però que, entre totes i tots, i des de l’esperit crític constructiu, les hem d’anar 
madurant i perfeccionant. 

Vull aprofitar per donar les gràcies sincerament a totes les persones que 
massivament heu participat en els primers pressupostos participatius per a la 
ciutadania de Riudellots. S’han registrat 129 propostes, que durant el primer 
trimestre de 2020 tindrem oportunitat d’estudiar i us n’anirem informant.

Us animo que reviseu totes les àrees de govern, que preneu nota de totes les 
iniciatives i, sobretot, que pregunteu i resoleu tots els dubtes que us sorgeixin, 
per qualsevol dels mitjans de comunicació oficials de l’Ajuntament.

En aquest sentit, aprofito per recordar-vos que si encara no rebeu els missatges 
d’agenda i avisos de l’Ajuntament, només heu d’enviar un missatge de whatsapp 
amb la paraula “ALTA” al telèfon 686 130 082.

Salutacions,

Montserrat Roura i Massaneda
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Nou contracte de lloguer entre l’Ajuntament i una família refugiada de Nigèria

En el marc del programa estatal d’acollida 
a refugiats, el mes de setembre passat 
l’Ajuntament de Riudellots de la Selva va 
signar un nou contracte de lloguer amb tres 
membres d’una família nigeriana, sol·licitants 
de protecció internacional.

L’Ajuntament de Riudellots va formalitzar l’any 
2017 un conveni amb Creu Roja per tal de 
posar a disposició de l’ONG un habitatge per 
al desenvolupament i coordinació del projecte 
d’acollida i integració de persones sol·licitants 
de protecció internacional i refugiades.

En aquell moment l’Ajuntament de Riudellots de la Selva va esdevenir el primer consistori de les comarques 
gironines que col·laborava amb la Creu Roja i facilitava un habitatge amb aquesta finalitat.

Amb la signatura d’aquest conveni l’Ajuntament de Riudellots de la Selva es va comprometre a llogar un pis 
de propietat municipal a persones refugiades en fase d’integració del programa d’acollida estatal.

L’arrendament queda fixat per un període de 6 mesos i per un import simbòlic per sota del preu de mercat.

Fins a data d’avui ja han passat pel pis de Riudellots de la Selva un total de 6 persones de nacionalitats 
diverses, entre elles la Costa d´Ivori i Gàmbia.
 

Et porto al cabàs

“Et porto el cabàs” és el nou servei que 
s’impulsarà properament des de l’Àrea 
de Serveis Socials de l’Ajuntament de 
Riudellots amb l’objectiu de seguir treballant 
conjuntament per donar resposta a les 
necessitats dels usuaris del Centre de Serveis 
per a la Gent Gran El Lliri Blau.

Es tracta d’una nova iniciativa adreçada a 
persones grans que viuen soles per facilitar-
los la compra de queviures i articles a les 
botigues i al mercat setmanal així com la 
compra de medicaments a la farmàcia.

 

Serveis socials
Atenció a les persones
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Fira d’entitats

El 16 de novembre va tenir lloc la 
15a edició de la Fira d’Entitats.

Enguany la programació va inclou-
re el campionat de tardor de 
petanca, un dinar amb les juntes 
de les entitats del municipi, tallers 
amb Riud’Art, la presentació de 
l’Agenda Llatinoamericana 2020, 
jocs amb l’Esplai, l’actuació de 
la Coral Les Veus del Cric, un 
berenar sostenible amb l’hereu i 
la pubilla, una castanyada amb el 
Casal de Jubilats de Riudellots i la 
representació de l’obra de teatre Quina barra!, de la Cia. Estat Particular. 

Amb la Fira d’Entitats queda palesa la vitalitat de les entitats socioculturals del municipi, que fan de Riudellots 
un poble ben viu i actiu.
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Més vigilants, més seguretat

El pressupost municipal del 2020 contempla 
la creació de dues noves places del Cos de 
Vigilants de Riudellots de la Selva. Per aquest 
motiu el passat 16 de desembre en el transcurs 
del Ple ordinari va aprovar-se la modificació 
del reglament per poder adequar-lo a la nova 
plantilla que estarà formada per 4 vigilants.
  
El Cos de Vigilants de Riudellots va crear-se 
l’any 2017, per assumir les tasques estipulades 
a l’article 13 de la Llei 16/1991 de 10 de juliol.
 
Entre les funcions dels vigilants hi ha custodiar 
i vigilar els béns, serveis, instal·lacions i 
dependències municipals, ordenar i regular 
el trànsit dins el nucli urbà, participar en les 
tasques d’auxili al ciutadà i de protecció civil i 
vetllar pel compliment dels reglaments, de les 
ordenances, dels bans i de les resolucions.
 
El passat 1 de desembre, van incorporar-se 2 
vigilants en substitució dels anteriors que van 
deixar el cos després de quasi dos anys de 
servei. 

Governació
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Les obres de reurbanització del carrer Major, carrer Cellera, baixada de les Acàcies i avinguda Països Catalans 
avancen a bon ritme. Es tracta d’una actuació urbanística amb un pressupost de 943.826,51 euros, IVA 
inclòs, encaminada a dinamitzar el comerç en el nucli antic del municipi, mitjançant la remodelació de les 
infraestructures de vialitat i la supressió de les barreres arquitectòniques, per tal de fomentar especialment 
la mobilitat dels vianants.

El projecte inclou també la millora de les xarxes de serveis existents, com ara la xarxa de sanejament, la 
xarxa d’aigua potable, el soterrament de les telecomunicacions i l’electricitat, en la mesura que sigui possible, 
l’extensió de la xarxa de fibra òptica i la substitució de la xarxa d’enllumenat públic. La nova il·luminació serà 
amb tecnologia LED per minimitzar-ne els costos energètics i mediambientals. 

Paral·lelament a la redacció del projecte es va fer un procés de participació ciutadana en el qual es consultaven 
tres aspectes: el sentit de circulació dels carrers que formen part del nucli antic, el tipus de paviment i la disposició 
de l’enllumenat i mobiliari urbà. El resultat del procés s’ha tingut en compte a l’hora d’executar el projecte. 

A la part més antiga, que inclou els 
carrers Major i Cellera, s’ha optat pel 
que tècnicament s’anomena calçada de 
plataforma única, atesa la poca amplada 
dels esmentats carrers. Les voreres són 
amb paviment de lloses de formigó i la 
calçada, de formigó imprès. A la baixada 
de les Acàcies i a l’avinguda dels Països 
Catalans s’ha optat per mantenir les voreres 
elevades respecte a la calçada.

A finals de novembre van realitzar-se 
diversos treballs de reparació del ferm de 
l’avinguda Països Catalans i a diversos 
carrers de la urbanització Can Jordi, 
malmesos per les arrels dels arbres i que 
suposen un problema de seguretat per als 
vianants i vehicles que hi circulen. 

Les obres tenen un pressupost total de 
12.280,08 €, IVA inclòs.

Obres
Les obres de reurbanització 

Reparació del ferm 



-BIM-

7Butlletí d’informació Municipal

El Ple de l’Ajuntament de Riudellots va aprovar el mes de setembre passat la modificació de les ordenances 
fiscals per al 2020 on en destaca la rebaixa d’un 20% de l’impost de béns immobles (IBI), pel que fa als béns 
de naturalesa urbana.

Amb la rebaixa del 20%, l’IBI a Riudellots s’ha situat en el 0,4032%, al llindar del mínim que permet la Llei. L’IBI 
per a les finques rústiques no s’ha rebaixat perquè ja està situat al límit legal. 

En la tramitació de la modificació de les ordenances fiscals va aprovar-se també la bonificació del 95% per a 
transmissions per causa de mort a favor dels descendents i ascendents pel que fa a l’impost de la plusvàlua 
municipal, així com l’establiment d’una taxa per al nou servei d’acollida matinal a la llar d’infants. La resta 
d’impostos per al 2020 es mantindran congelats gràcies a la bona salut de les finances municipals. 

Hisenda
Rebaixa del 20% de l’IBI

El passat 16 de desembre va estrenar-se el nou sistema de vídeoacta coincidint amb la celebració del ple 
ordinari de desembre.

Nou sistema de vídeoacta 

Transparència
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El mes d’octubre passat va 
constituir-se formalment el Con-
sell de Poble de Riudellots de la 
Selva. Es tracta d’un nou òrgan 
per tal de facilitar i permetre la 
participació estable de tots els 
sectors socials i econòmics 
del municipi amb la voluntat 
d’esdevenir un espai de troba-
da, de reflexió i de participació 
ciutadana amb una visió global 
per a la gestió estratègica del 
municipi.

Entre els objectius del Consell de 
Poble hi figura fomentar proces-
sos de democràcia participativa, 
facilitar la discussió́ pública sobre assumptes de competència municipal, promoure la corresponsabilitat de la 
ciutadania en la presa de decisions, així com vetllar per la transparència, la neutralitat i la qualitat democràtica 
dels processos i mecanismes de participació́ i proposar la realització́ d’estudis sobre temes d’interès per al 
municipi.

El reglament del Consell de Poble consta de 8 articles on es defineixen els objectius, les funcions, la compo-
sició, així com l’organització, la presa de decisions i les diverses comissions de treball.

Es constitueix el Consell de Poble

Participació

El sistema permet l’enregistrament en vídeo de totes les sessions plenàries municipals amb signatura digital 
reconeguda, substituint la tradicional acta en format paper on es reflectirà el contingut íntegre de totes les 
intervencions fetes i dels acords presos. 

Amb la implementació d’aquest nou sistema l’Ajuntament de Riudellots de la Selva segueix avançant en el 
procés d’implantació d’una administració plenament electrònica i transparent.

Una de les novetats destacades d’aquest sistema és la retransmissió en directe de les sessions plenàries des 
del canal de Youtube de l’Ajuntament.

Per fer-ho possible, s’han instal·lat tres càmeres a la sala de plens i un sistema de microfonia que també 
podrà ser utilitzat per altres actes, reunions o presentacions. 

La contractació d’aquest servei s’ha fet mitjançant la Central de Compres de l’ACM aprofitant-ne les condicions 
econòmiques favorables i un procediment de contractació més àgil i senzill. El sistema ha suposat una 
inversió de 21.162,07 €.
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Amb el lema “Imagina Riudellots”, l’Àrea 
de Participació Ciutadana de l’Ajuntament 
de Riudellots de la Selva, amb el suport 
de la Diputació de Girona, va iniciar el 
passat mes de novembre un procés de 
participació ciutadana amb l’objectiu 
d’elaborar un pressupost municipal adaptat 
a les necessitats i reptes del municipi, en el 
qual els veïns poguessin decidir el destí de 
280.000 euros del capítol d’inversions.

Durant la fase de recollida de propostes s’han 
comptabilitzat un total de 129 propostes 
ciutadanes. D’aquestes, 54 s’han fet arribat 
mitjançant la plataforma online participacio.
riudellots.cat i les 75 restants, fent ús de les 
butlletes i les bústies que s’han habilitat a 
les dependències municipals, a la Casa de 
Cultura i a l’Espai Jove. 

El procés de participació ciutadana compta 
amb tres grans fases: una de recollida de 
propostes, una de validació i una final de 
votació. En aquests moments, s’ha iniciat la 
fase de validació política i tècnica de totes 
i cada una de les propostes rebudes per tal 
d’avaluar-les, veure si compleixen amb els 
criteris establerts i poder així passar a la fase 
de votació final.
 
Està previst que durant el primer trimestres del 2020 pugui finalitzar la fase de validació i s’iniciï la fase de 
votació on podran participar-hi totes les persones empadronades a Riudellots majors de 16 anys. 
Per dinamitzar el procés de participació ciutadana s’ha creat una imatge gràfica identificativa i l’etiqueta 
#ImaginaRiudellots per fer-ne el seguiment des de les xarxes socials de l’Ajuntament.

Podeu consultar tot el procés i fer-ne el seguiment des del web: https://participacio.riudellots.cat.

Imagina Riudellots: 129 propostes

Per donar visibilitat al Consell de Poble, s’ha dissenyat una imatge gràfica que s’utilitzarà en totes les comu-
nicacions i convocatòries per a vehicular totes les informacions. Així mateix s’ha creat un perfil a les xarxes 
socials i s’ha habilitat una adreça de correu electrònic: conselldepoble@riuellots.cat.

Fins a data d’avui s’han convocat dues sessions del Consell de Poble. Us animem a formar-ne part i partici-
par-hi activament. 
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Un total de 15 ciutats i municipis de Catalunya tindran presència a la Mobile Week Catalunya 2020, entre ells 
Riudellots de la Selva, després de la convocatòria feta per Mobile World Capital Barcelona i la Generalitat 
per sumar-se a la segona edició d’aquesta iniciativa, que té l’objectiu d’estendre al conjunt de la ciutadania 
el debat sobre la revolució digital i que se celebrarà el proper mes de febrer, al voltant del MWC Barcelona. 
 
Riudellots va presentar la seva candidatura el mes 
de setembre passat i un equip integrat per membres 
destacats de MWCapital i responsables de la Generalitat 
l’han valorat positivament. 
 
El Mobile World Capital Barcelona (MWCapital) és una 
iniciativa que impulsa el desenvolupament digital de la 
societat i ajuda a millorar la vida de les persones a l’àmbit 
global.

Riudellots de la Selva serà seu de la Mobile Week Catalunya

Promoció econòmica
i noves tecnologies

Joventut
Nou pla local de Joventut

Durant els darrers mesos del 2019, s’està 
redactant el Pla Local de Joventut 2020-2023 
de Riudellots. Es tracta d’un document que 
aposta per unes polítiques de joventut integrals 
i de qualitat, on es recullen els principals reptes 
a desenvolupar en matèria de joventut durant 
els propers 4 anys. 

El pla té dues parts diferenciades: per una 
banda, la diagnosi, que parteix de l’anàlisi de 
la realitat juvenil de Riudellots (on es descriu 
la realitat dels joves del municipi) i, per l’altra, 
el disseny de la intervenció, on es recullen els 
objectius i les propostes d’actuació per donar 
resposta a les necessitats detectades en l’anàlisi.
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Esports

En el marc del conveni de col·laboració entre el 
Consell Comarcal de la Selva i l’Ajuntament de 
Riudellots dins del Programa Treball i Formació, re-
centment s’han realitzat diverses millores i treballs 
de restauració en els vestidors del camp de futbol 
municipal. 

L’actuació ha consistit principalment a millorar els 
acabats, pintar i canviar els terres de PVC dels ves-
tidors així com la reforma estructural parcial del 
sistema de producció d’aigua calenta sanitària, per 
reduir el risc de transmissió de la legionel·la.

Aquestes actuacions s’han dut a terme gràcies al Programa Treball i Formació del Consell Comarcal de la 
Selva i al suport econòmic de la Diputació de Girona mitjançant DIPSALUT, d’acord amb la convocatòria de 
subvencions per al finançament de l’assessorament i suport tècnic a polítiques municipals de protecció de 
la salut per a l’any 2019. 

Concretament l’actuació ha tingut un 
cost de 6.566,67 €, dels quals DIPSALUT 
ha subvencionat el 80%.

El Programa Treball i Formació té com a 
finalitat afavorir la inserció laboral i mi-
llorar l’ocupabilitat de les persones atu-
rades mitjançant la realització d’accions 
d’experiència laboral, formatives i de 
coordinació i prospecció d’empreses.

Millores i treballs de restauració en els vestidors del camp de futbol municipal

L’anàlisi de la realitat juvenil inclou una anàlisi quantitativa, a partir de dades estadístiques, una visualització 
dels recursos i les polítiques destinades als joves del municipi i una anàlisi qualitativa, a partir de grups de 
discussió amb joves i agents socials. El passat 6 novembre es va realitzar un grup de discussió amb joves 
d’entre 12 i 20 anys. 

D’altra banda des de l’Àrea de Joventut, recent-ment s’han fet millores a l’equipament del buc d’assaig, amb 
la compara de material divers, com ara un piano elèctric, accessoris per a la bateria i cablejat, entre d’altres. 
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Medi ambient
En marxa dues calderes de biomassa

En el marc del desplegament de 
les actuacions del Pla d’acció 
de l’energia sostenible (PAES), 
l’Ajuntament de Riudellots de la 
Selva ha posat en marxa una xarxa 
de calor a partir de dues calderes 
de biomassa que donarà servei a 
diversos equipaments municipals.

Les calderes de biomassa tenen una 
capacitat operativa per subministrar 
aigua calenta per a calefacció al 
Centre de Serveis per a Gent Gran 
El Lliri Blau, la Llar d’Infants, l’Espai 
Jove i les oficines de l’Ajuntament 
així com la calefacció i aigua calenta 
sanitària de l’Escola del municipi amb 
previsió que en el futur pugui donar 
servei també a altres equipaments 
municipals que ho requereixin.

La instal·lació suposarà, entre d’altres 
beneficies ambientals, la valorització 
de productes fusters de petit dià-
metre o baixa qualitat, biomassa 
forestal primària, procedents d’actu-
ació de gestió forestal d’àmbit local 
que difícilment tenen mercat fora de 
l’àmbit bioenergètic. 
 
En aquest sentit l’Ajuntament de 
Riudellots segueix apostant per la 
implantació d’instal·lacions d’energi-
es renovables al municipi i fer front així al canvi climàtic.

La instal·lació de les calderes de biomassa s’ha dut a terme en el marc d’un conveni de col·laboració 
amb la Diputació de Girona, que n’ha permès el cofinançament entre l’Ajuntament, el Fons Europeu de 
Desenvolupament Regional (FEDER) i la mateixa Diputació de Girona.

Dels 315.742,56 € que ha suposat la inversió, l’Ajuntament de Riudellots n’assumeix 128.665,10 €.

Aquest Pla de serveis s’emmarca en el programa BEenerGi del Servei de Medi Ambient de la Diputació de 
Girona, que ha rebut finançament del programa marc de recerca i innovació de la Unió Europea Horitzó 2020.
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Dos anys de recollida selectiva

Dos anys després de la implantació del sistema de 
recollida de residus porta a porta a Riudellots de la 
Selva, l’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament ha fet 
un balanç molt positiu de les dades, que constaten 
un creixement progressiu dels índexs de recollida 
de residus, i situen el municipi com un dels que 
més recicla a les comarques gironines. 

Durant aquests dos anys s’han anat incorporant 
millores per tal de solucionar i minimitzar les inci-
dències derivades de la implantació, tal com ha ex-
plicat la regidora de Medi Ambient, Carme Camps. 
En aquest sentit es va ampliar la recollida del servei 
en dies festius, per disminuir així els abocaments 
incontrolats a les àrees d’emergència i disminuir 
els inconvenients als veïns. 

L’Àrea de Medi Ambient està estudiant noves mi-
llores de control i accés a les esmentades àrees 
d’emergència i la possibilitat d’ampliar l’horari de la 
deixalleria municipal.

Pel que fa a les dades del tercer trimestre del 2019, 
amb el model porta a porta, s’ha recollit una mitja-
na del 72,50% de recollida selectiva, una mitjana 
molt similar a l’obtinguda l’any 2018 (73,30%). 

Pel que fa al nombre de tones, en aquests tres 
mesos, s’ha recollit un 7,18% menys de residus res-
pecte del mateix període de l’any anterior. Aquesta 
disminució de tones recollides es deu principal-
ment a la disminució d’abocaments a l’àrea de 
la deixalleria provinent d’empreses del polígon i 
l’augment de l’ús de la deixalleria municipal per part 
dels ciutadans.
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Amb la voluntat de garantir la completa gratuïtat 
de l’ensenyament públic a Riudellots, el pressupost 
municipal per al 2020 preveu una partida pressu-
postària suficient per a l’adquisició de tots els lli-
bres de text per a les famílies de l’Escola de Riude-
llots així com la renovació dels materials i recursos 
pedagògics de la Llar d’Infants.

Amb aquesta actuació, l’Àrea d’Ensenyament de 
l’Ajuntament pretén alleugerir les càrregues econò-
miques de les famílies derivades de l’escolarització, 
proporcionar el millor material per als nens i nenes 
de Riudellots i garantir un cicle de vida complet 
d’aquest material.

Per afavorir la continuïtat d’aquest material, no 
es descarta reutilitzar-lo per a noves promocions, 
sempre que els respectius centres decideixin la 
continuïtat dels mateixos materials.

Educació
Gratuïtat llibres de text per al curs 2020/2021



Després de la bona acollida 
de la primera edició de la 
Mostra de Teatre Amateur a 
Riudellots, l’Àrea de Cultura 
de l’Ajuntament ja n’ha 
programat la segona edició 
pel 2020. La mostra tindrà 
lloc els dies 1, 7, 15, 21 i 29 
de març a la Sala d’Actes 
on pujaran a l’escenari un 
total de cinc companyies. 
Properament rebre a casa 
un díptic informatiu amb la 
programació. 

Cultura
Segona mostra de Teatre Amateur
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Junts per Riudellots
IMAGINA RIUDELLOTS

Arriben les festes de Nadal i una nova entrada d’any 
nou, i ens disposem a acomiadar l’any 2019 fent 
una reflexió conjunta amb tota la gent de Riudellots 
sobre la gestió municipal, la prestació dels serveis 
públics i els principals reptes en matèria d’inversió i 
creixement que necessita Riudellots.

En les darreres eleccions del mes de maig, vam 
rebre la confiança majoritària dels veïns i veïnes de 
Riudellots, la reedició d’una cadena de confiança 
mútua a la qual donem un gran valor, no només 
per què ens heu donat l’honor de fer equip amb 
tots vosaltres, sinó per la responsabilitat que això 
comporta.

Des del govern municipal hem volgut recollir els 
principals anhels que la majoria de la ciutadania 
reclama: més transparència, més accés a la 
informació, més participació en el debat públic i, en 
definitiva, l’oportunitat d’imaginar Riudellots, junts i 
juntes.

Per aquest motiu, donem prioritat, i hem esdevingut 
pioners, en procediments que reforcen aspectes tan 
importants com el debat públic de pressupostos 
municipals, l’aportació de 280.000 euros dels 
recursos públics per a inversions de i per a la 
ciutadania de Riudellots, una oportunitat exquisida 
per imaginar Riudellots plegats.

La idea d’imaginar Riudellots és l’eslògan i la carta 
de presentació de la nostra proposta política, 
un projecte renovat, ambiciós i amb la mirada 
projectada en el futur, un govern més preocupat per 
les noves generacions que per les noves eleccions, 
eixos de govern que dinamitzin el magnífic teixit 
industrial i comercial del municipi, les polítiques 
encaminades a agermanar i que posin en valor la 
pagesia, el comerç, la indústria i els serveis públics 
a favor de la gent, així com la cura i promoció de 
les entitats municipals, el territori, serveis socials, 
l’àmbit esportiu i de joventut, la igualtat, la cultura 
popular, les festes i tradicions i tants altres fronts 

d’actuació que necessitem potenciar per seguir 
essent referent.

Per fer-ho realitat ens necessitem totes i tots. És 
del tot imprescindible que trobem els mitjans i els 
canals per treballar aspectes tan transcendentals 
com l’emergència climàtica, que ens interpel·la 
a totes i a tots, i reforçar totes les iniciatives 
encaminades a una recollida de residus eficient 
que hem de seguir potenciant, la mobilitat 
sostenible i lliure d’emissions, la cura del nostre 
entorn natural i totes aquelles polítiques que lluitin 
amb contundència per preservar el clima que han 
d’heretar les generacions futures.

Són molts els reptes i il·lusions que ens mouen cada 
dia a treballar, des de la gestió responsable i rigorosa, 
des de la proximitat amb les problemàtiques i reptes 
que reclamen solucions, des del diàleg i l’escolta 
activa, sempre des d’un debat constructiu i tenint 
sempre en compte la diversitat del municipi i tots 
els punts de vista. Per això, en la línia d’imaginar 
Riudellots plegats hem creat el Consell de Poble 
de Riudellots, un espai de trobada on us esperem 
per respondre, debatre i qüestionar allò que us 
preocupa, perquè quan diem que el futur l’hem de 
fer junts i juntes és que ho volem fer amb tothom, 
perquè ens necessitem totes i tots.

Us desitgem unes molt bones festes i que l’any 
2020 ens permeti seguir imaginant i construint, 
plegats, el Riudellots del futur.

Junts per Riudellots
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ERC
CONSTRUIR L’ALTERNATIVA MUNICIPALISTA A RIUDELLOTS

Fer-ho diferent no és un simple eslògan, no és una-
frase per anar repetint, no són paraules deixades 
anar sense cap objectiu. Fer-ho diferent és un nou 
tarannà, una nova manera de fer, una nova manera 
de participar des de l’esglaó de la política més pro-
pera a la ciutadania. És una nova concepció de fer 
política, més oberta, més transparent, col·lectiva, 
sostenible, feta amb tothom i per a tothom, sense
discriminació, republicana, democràtica, feminista, 
i solidària. Una manera de treballar necessària per 
poder aplicar polítiques transformadores, que qües-
tionin el que ja tenim, perquè no tot sempre ha de 
ser igual, sempre es pot millorar. Cal escoltar, parlar,
bastir l’alternativa des de la base, des del municipa-
lisme, des de la igualtat, des de la fraternitat entre 
tots els veïns i totes les veïnes.

El mes de maig passat vam estar a punt d’acon-
seguir el que mai s’havia fet, de capgirar 40 anys. 
L’hora s’acosta, però cal anar-hi i anar-hi. Imaginem 
Riudellots, pensem Riudellots, fem que el nostre po-
ble bulli, que els carrers parlin, que la gent s’escolti. 

Participem, debatem, creem el poble dels propers 
10 anys, o dels propers 4, o el poble per d’aquí a 
cinc minuts.

I per això hi som. No t’ho quedis mirant, participa-hi. 
Fes-ho. Fem-ho! Com? Vine a les assemblees ober-
tes, fes-te del grup per participar-hi activament, o 
simplement escriu-nos amb les teves preocupa-
cions o opinions a esquerrariudellots@gmail.com.
Participa amb Esquerra!

En aquests dies tan assenyalats, i aprofitant aquest 
espai, volem desitjar a totes i tots els vilatans de 
Riudellots unes bones i felices festes de Nadal i una 
molt bona entrada d’any acompanyats dels que es-
timeu i us estimen.

Bones Festes i Feliç Any Nou a tothom!!!

Grup Municipal ERC-AM
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Acords de Ple

Ple de l’Ajuntament de 6 de maig de 2019

Amb tots els vots a favor (els 7 del PDeCat i 4 d’ERC), 
s’aproven les actes de les quatre sessions anteriors, una 
d’ordinària i tres d’extraordinàries. 

El Ple acorda amb tots els vots a favor adjudicar el 
contracte del servei de conservació i millora d’espais 
verds i arbrat de l’Ajuntament de Riudellots de la Selva a la 
Fundació Privada Onyar - La Selva. 

També s’acorda aprovar la rectificació de l’Inventari 
Municipal de Béns referit al dia 31 de desembre de 2018 
per unanimitat. 

Es ratifica per unanimitat també l’acord de dissolució i 
liquidació de l’associació d’ens locals “Consell d’Iniciatives 
Locals per al Medi Ambient de les Comarques Gironines” 
aprovat per la seva assemblea extraordinària el 14 de 
març. 

Amb tots els vots a favor, s’aprova inicialment el Projecte 
d’obertura i manteniment de les franges perimetrals 
de prevenció d’incendis forestals i tractament de les 
parcel·les interiors i zones verdes, redactat per l’Enginyeria 
Ambiental ECAFIR SL. 

Per unanimitat, s’aprova inicialment el projecte d’obra 
municipal d’actualització del projecte constructiu de 
canalització del rec de Cal Queco i urbanització dels 
vials del tram Av. Girona - Carrer Major, amb pressupost 
d’1.174.331,80 €. 

S’acorda la pròrroga del contracte de concessió 
administrativa del servei municipal d’aigua potable amb 
l’empresa Proveïments d’Aigua SA pel termini màxim de 6 
mesos, amb tots els vots a favor. 

El grup municipal del PDeCat presenta una moció sobre la 
condemna i rebuig a l’afusellament i crema simbòlica del 
president Puigdemont a la localitat sevillana de Coripe. Amb 
tots els vots a favor dels dos grups municipals (PDeCat i 
ERC), s’acorda condemnar enèrgicament aquesta situació, 
i titllar-la de falta de respecte al president i menyspreu als 
milers de catalans que el van escollir i rebutjar l’atac a 
símbols com el llaç groc o l’estelada. També s’exigeix la 
presentació d’excuses per part del consistori del municipi 
de Coripei i es demanen depuracions polítiques als 
responsables municipals que hagin donat autorització a 
la celebració de l’acte. Finalment, s’acorda donar suport a 
la decisió del Govern de la Generalitat de presentar una 
denúncia davant la Fiscalia en matèria de delictes d’odi i 
discriminació. 

Ple de l’Ajuntament de 12 de juny de 2019

Amb tots els vots a favor, s’aprova l’acta de la sessió 
ordinària del Ple municipal anterior, el del 6 de maig de 
2019. 

Ple de l’Ajuntament del 15 de juny de 2019

Fruit de les eleccions del 26 de maig, durant aquesta 
sessió es constitueix l’Ajuntament. Constituïda la mesa 
d’edat, la secretària crida en veu alta cadascun dels 
regidors i regidores electes per ordre de llista més votada 
a menys votada. Un per un pugen a l’estrada, acrediten la 
seva personalitat amb el DNI i prenen l’escó destinat. La 
presidenta convida els regidors i regidores electes a posar-
se drets i contestar a la fórmula de jurament o promesa. 

Després de jurar o prometre el càrrec, Junts per Riudellots 
presenta candidata per a alcaldessa i ERC no, i es 
procedeix a votació a mà alçada. La Sra. Montserrat Roura 
i Massaneda és proclamada alcaldessa i accepta el càrrec.

Ple de l’Ajuntament del 20 de juny de 2019

Amb els vots a favor del JxR i l’abstenció d’ERC s’acorda 
constituir la Junta de Govern Local, integrada pels 
membres nomenats per l’Alcaldia, i establir les sessions 
ordinàries de la Junta cada quinze dies els dimarts. 

Per unanimitat, es declaren constituïts els Grups 
Municipals: Junts per Riudellots i Esquerra Republicana 
de Catalunya. A més, s’assigna una dotació econòmica de 
270 €/any de component fix i 450 €/any per a cada regidor. 

S’aprova inicialment el Reglament orgànic municipal 
d’aquest Ajuntament amb els vots a favor de JxR i els vots 
en contra d’ERC, que manifesta que no han tingut temps 
per poder fer la seva aportació al reglament, i entenen que 
se’ls vol menystenir. 

Amb els mateixos vots s’estableix que les sessions 
ordinàries del Ple tindran una periodicitat trimestral i se 
celebraran el tercer dilluns de mes. ERC manifesta que 
l’horari és poc conciliador amb la vida familiar i passa a 
fer-se cada tres mesos en comptes de dos, i això fa difícil 
la tasca fiscalitzadora a l’Ajuntament. 

Per unanimitat es nomenen els regidors representants 
al Consell Escolar del CEIP i de la Llar d’Infants, a la 
Mancomunitat de la Conca de l’Onyar i del Consell de la 
participació del Lliri Blau. 
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Amb els vots a favor de JxRiudellots i en contra d’ERC, 
s’estableix el règim d’indemnitzacions per als membres 
de la corporació que no exerceixin els seus càrrecs en 
règim de dedicació exclusiva o parcial, i també l’import de 
les dietes i quilometratge. De la mateixa manera, també 
es detallen les retribucions per la dedicació exclusiva o 
parcial. 

Amb les abstencions d’ERC i els vots a favor de 
JxRiudellots, s’aprova l’estructura organitzativa per àrees 
de gestió.

Per unanimitat s’acorda crear la Comissió Especial de 
Comptes, la Junta de Portaveus, el Consell de Govern i 
el Consell de Poble. 

Finalment, es fan els nomenaments de tinents d’alcaldia.

Junta de govern local de 14 de maig de 2019

S’aproven les relacions de factures de 50.542,74 € 
F/2019/9 i les despeses de locomoció per un import de 
2.156,83 €. 

S’atorga la llicència urbanística a ENDESA DISTRIBUCIÓN 
ELECTRICA SLU i, per tant, s’autoritzen les obres per a 
l’obertura de la instal·lació rasa i nova caixa bt a l’avinguda 
dels Països Catalans, 127. 

També s’autoritzen les obres per a la connexió del cla-
vegueram al carrer Tramuntana, 32 i s’atorga la llicència 
d’obres a GRN.

S’acorda aprovar que es podrà realitzar la tramitació sim-
plificada de pagaments menors en les partides pressu-
postàries com material d’oficina, productes alimentaris, 
combustibles, premsa, comunicacions postals, activitats 
i fires. Per tant, les despeses corresponents es podran tra-
mitar de conformitat amb l’art. 7 de la instrucció del con-
tracte menor, ja que es tracta de despeses que requereixen 
una resposta àgil de la corporació municipal per la seva 
naturalesa o finalitat. 

S’accepta el pressupost presentat per Romauto Grup de 
30.698,43 € per al subministrament de vehicle elèctric per 
al personal municipal i especialment per als serveis tèc-
nics municipals. 

S’acorda acceptar el pressupost presentat per ABM Ser-
veis d’enginyeria i consulting SLU per a l’elaboració d’un 
informe tècnic de diagnosi de les actuacions dels ponts de 
Can Gener, del camí de Sant Andreu i de l’antiga carretera 
GI-633 sobre la vida del FFCC a Riudellots de la Selva. El 
pressupost és de 5.747,50 €. També s’acorda que el termi-
ni per entregar l’informe sigui el 17 de juliol de 2019. 

La Junta acorda la devolució de l’aval bancari presentat 
per TEYCO SL (actualment Top Proyectos y Contratas SA) 
com a garantia de les obres de construcció del Centre 
d’Innovació Gastronòmica Industrial - Foodlab, i sotmetre 
a ratificació del Ple aquest acord. 

S’acorda acceptar els pressupostos d’Instal·lacions Martí i 
Duran SL per a diversos arranjaments en edificis públics i 
subministrament de material. 

En relació amb els habitatges i places d’aparcament si-
tuats al carrer de la Verge de Núria, 28, de titularitat de 
l’Ajuntament, s’aproven les despeses derivades de la seva 
administració durant el període compromès entre l’1 de 
gener de 2019 i el 31 de desembre de 2019. L’import total 
és de 4.654,69 €, que es liquida a la Comunitat de Propie-
taris. 

S’accepta el pressupost per al manteniment de la gespa 
artificial del camp de futbol presentat per Fieldturg Poli-
gras SA per un import de 1059,36 €. 

En relació amb la necessitat de l’Ajuntament d’adquirir 
material d’oficina amb logotip, s’acorda acceptar el pres-
supost presentat per Ducform SA per un import de 667,18 
€. En material d’oficina, també s’han presentat dos pressu-
postos més per a altres subministraments, i s’ha acordat 
acceptar el presentat per Office Mataró SL per un import 
de 715,07 €. 

Per a l’Aplec de la Font del Mas Vilà, s’acorda acceptar el 
contracte i el pressupost de la cobla La Principal de Banyo-
les per un import de 850 €, perquè actuï el 2 de juny. 

Finalment, s’acorda aprovar l’addenda al conveni multilate-
ral entre el Consell Comarcal de la Selva i els ajuntaments 
de Blanes, Riudellots de la Selva, Massanes, Sils, Vilobí 
d’Onyar i Sant Julià de Llor i Bonmatí per a la compra con-
junta de sistemes de detecció i lectura de matrícules de 
vehicles. També s’autoritza l’alcaldessa, Sra. Montserrat 
Roura i Massaneda, per a la signatura de l’addenda i qual-
sevol altre document relacionat. Així mateix, s’autoritza la 
despesa de 95.907,75 €. 

Junta de govern local de 29 de maig de 2019

S’acorda l’aprovació de la relació de factures F/2019/10 
de 99.115,75 €.

Acords de Junta de Govern
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També s’acorda aprovar la liquidació mensual tramesa per 
l’Àrea d’Inspecció Tributària de Xaloc, corresponent als im-
ports recaptats durant el mes de març, per un import de 
2.606,65 € en concepte d’inspecció IAE. 

Junta de govern local extraordinària d’11 de juny de 2019

S’acorda aprovar la liquidació mensual tramesa del Servei 
de Recaptació del Consell Comarcal de la Selva d’abril, 
d’un import de 171.239,46 €, i ratificar les devolucions i 
compensacions justificades per un import de 1.117,70 €. 

S’aproven igualment el plec de càrrecs corresponents al 
mes d’abril tramès pel mateix Servei, així com les baixes 
corresponents al mes d’abril. 

S’acorda atorgar una llicència urbanística a ASG per a 
l’hivernacle de 315 m2 per a 1875 places de gallines cam-
peroles a la Finca Camp Onyar. 

S’accepta el pressupost presentat per Clifel SA per a la re-
alització de les modificacions estructurals a l’escomesa i 
sala tècnica de Foodlab per a la correcta prevenció i con-
trol de legionel·la, per un import de 4.956,32 €. 

S’aprova l’addenda al conveni de delegació de la respon-
sabilitat de recollida i control dels animals de companyia 
abandonats, perduts i/o ensalvatgits amb l’Ajuntament, i 
es faculta l’alcaldessa per a la seva signatura i per a la rea-
lització de qualsevol altre tràmit relacionat. 

S’acorda ratificar d’urgència la proposta d’atorgar a Rotary 
Club Girona un donatiu de 300 euros com a patrocinador 
de la segona edició de Giroinfant. 

Junta de govern local de 26 de juny de 2019

S’acorda atorgar una llicència urbanística a Roberlo SA per 
a la modificació de les característiques de l’aprofitament 
de les aigües subterrànies. 

Per a l’estiu, s’han programat diversos espectacles. 
S’acorda acceptar el pressupost de Sonatural10 SL per a la 
realització d’un espectacle del 5 de juliol, de 22 h a 1 h, a la 
piscina municipal, per 1.179,75 €, i el contracte de Blai Pera 
Itxart per al 19 de juliol de 2019, a les 22 h, per 1028,50 €. 

També s’han aprovat les contractacions per a la festa ma-
jor presentats per FM Espectacles Girona, l’Associació Cul-
tural Dos per Quatre i Músics Catalunya SCCL. Així mateix, 
s’acorda aprovar el conveni de cessió temporal de terrenys 
per ubicar-hi la Festa Major d’enguany. 

S’acorda aprovar l’addenda al conveni marc per a la presta-
ció de serves socials bàsics i especialitzats al municipi de 
Riudellots de la Selva durant el 2019 i facultar àmpliament 
l’alcaldessa per a la signatura i la realització de tràmits de-
rivats. 

S’aprova el pressupost de l’empresa Consulpi Propiedad 
Industrial SL per 302 € per a la tramitació de la cessió del 
100% de la titularitat de la marca dels Premis Umami, a 
favor de l’Ajuntament de Riudellots de la Selva.

S’acorda aprovar les despeses derivades de l’administració 
de la comunitat de propietaris durant l’any 2019 de 
l’habitatge del 1r 4t al carrer Pineda 25, per un import de 
586,20 € i la despesa derivada de l’eliminació de les humi-
tats (530 €).

Amb caràcter urgent, s’accepta el contracte presentat per 
Músics de Girona SCCL per a l’actuació en El Lliri Blau del 
grup XAKARA per 726 €. 

Finalment, també s’autoritza l’Associació de Propietaris 
del Polígon Industrial Riudellots de la Selva per a l’ocupació 
de la sala de cates del FoodLab del dia 26 de juny i altres 
autoritzacions per a la cessió del seu ús i aprovació dels 
corresponents preus públics. 

Junta de govern local de 9 de juliol de 2019

S’aprova l’acta de la sessió anterior i s’aprova la relació de 
factures F/2019/13 de 56.587,82 €. 

S’acorda aprovar la liquidació mensual tramesa per l’Àrea 
d’Inspecció Tributària de Xaloc del mes de maig. 

Després de demanar pressupost a tres empreses dife-
rents, s’accepta el pressupost presentat per ERGO-LABO-
RIS SL per a la prestació del servei de prevenció de riscos 
laborals durant el període entre l’1 de juliol de 2019 i el 30 
de juny de 2020. 

S’acorda acceptar la proposta econòmica de Tüv Rhein-
land Ibérica Inspecction, certification & testing SA, per al 
servei d’inspecció periòdica de la instal·lació elèctrica de 
baixa tensió de la Urbanització Camp Quart. L’import és 
de 198,50 €. 

La Diputació de Girona ofereix informació estadística de 
tots els municipis de la demarcació a la seva pàgina web 
però des de 2019 s’aplica el secret estadístic en la difusió 
dels valors més petits de quatre en les dades. Tot i això, la 
Diputació ja ha informat que disposa de totes les dades i 
els ajuntaments les poden sol·licitar. La regidoria de Dina-
mització de Riudellots de la Selva creu necessari disposar 
del màxim nombre de dades possible per tal de dissenyar 
millors polítiques i per això la junta sol·licita a la Diputació 
de Girona l’accés a les dades subjectes a secret estadístic 
i que actualment no apareixen publicades al web. Així ma-
teix, s’acorda designar el regidor de Dinamització Econò-
mica com a director tècnic del projecte. 

S’acorda subvencionar els 9 joves participants en el pro-
jecte d’hereus i pubilles, amb 50 €, per facilitar que puguin 
dur a terme la sortida de final del projecte. 

Amb caràcter urgent, s’accepten diversos pressupostos 
per al subministrament de material didàctic i de lleure per 
a la Llar d’Infants municipal. També s’acorda denegar la 
petició formulada per la secció de ciclisme de l’Agrupació 
Cultural i Esportiva de Riudellots per sufragar les despeses 
per a l’adquisició d’una nova equipació. 
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Junta de govern local de 23 de juliol de 2019

S’aprova l’acta de la sessió anterior i s’aprova la relació de 
factures F/2019/14 de 186.044,61 €. Igualment, s’aprova 
la liquidació mensual tramesa pel Servei de Recaptació del 
Consell Comarcal de la Selva del mes de juny i la tramesa 
per l’Àrea d’Inspecció Tributària de Xaloc del mes de juny. 

S’acorda aprovar el contracte de serveis de la plataforma 
participa SAAS i el corresponent pressupost per al servei 
de manteniment i suport de Riudellots App per a l’anualitat 
de 2019. També s’aprova el pressupost per al servei de co-
municació audiovisual amb la Selva TV del paquet de 32 
peces informatives per un import de 8.712 €. 

S’accepta el pressupost de SERPA Enginyeria i Consul-
toria Ambiental SL per al servei d’actualització del cens 
d’empreses als polígons d’activitat econòmica de Riude-
llots, per un import de 2.595,45 €. El servei serà per al pe-
ríode del 15 de setembre al 15 de novembre de 2019.

S’acorda aprovar les altes, baixes i modificacions del ca-
tàleg de tràmits de l’e-TRAM de l’Ajuntament de Riudellots 
de la Selva. 

S’autoritza la cessió d’ús de l’obrador del Foodlab a favor de 
l’Escovellana SL perquè torri i envasi l’avellana durant un pe-
ríode de sis mesos. També s’autoritza l’empresa a instal·lar-
hi durant aquest període una màquina de torrar avellanes. 

S’acorda fixar com a festes locals per al municipi de Riu-
dellots de la Selva per al 2020 els dies 29 de setembre i 29 
d’octubre. 

Amb caràcter urgent, s’aprova l’adhesió de l’Ajuntament 
a l’acord marc del servei d’assegurances amb destinació 
a les entitats locals de Catalunya. De la mateixa manera, 
també s’aprova atorgar una llicència urbanística a COMEXI 
per a la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques a la 
coberta de la seva empresa, al l’avinguda Mas Pins, 135. 

Junta de govern local de 10 de setembre de 2019

S’aprova l’acta de la sessió anterior i s’aprova la relació de 
factures F/2019/15. Igualment, s’aprova la liquidació men-
sual tramesa pel Servei de Recaptació del Consell Comar-
cal de la Selva del mes de juliol. 

S’accepta el pressupost presentat per Gistalnou SL per 
a la realització de la reforma estructural del camp de fut-
bol municipal i per a la correcta prevenció i control de la 
legionel·la per un import de 6.566,67 €. Les actuacions 
hauran d’estar finalitzades abans del 20 d’octubre de 2019. 

És necessari adequar dues finques per poder-hi dur a ter-
me els actes de la Festa Major. Per fer-ho, s’accepta el 
pressupost d’Albert Tulsà SL per un import de 1.923,90 €. 

Per a l’espectacle de focs d’artifici de la Festa Major, 
s’accepta el pressupost d’Antigua Casa Manuel Estrella SL. 

S’adjudica la contractació del servei de control d’aus anual 
a Giroprotec SL per 4.719 €. 

Per al servei de programació d’una nova pàgina web de 
l’Ajuntament i després de sol·licitar diversos pressupostos, 
s’acorda acceptar el pressupost de Blau Pixel Internet, per 
8.772,50 €. 

També s’aprova el pressupost de Fundació Privada Dirssa 
per al servei de càtering per a la jornada informativa del 
postgrau i el curs d’especialització en Innovació en la In-
dústria Alimentària. 

S’aprova el pressupost per a la difusió de notes de premsa 
i la publicitat de campanyes al portal gironanoticies.com 
durant els mesos d’agost a setembre de 2019, per 363 €. 

Per a la setena edició de la Fira Fiporc, s’acorda aprovar-ne 
la celebració durant els dies 14, 15 i 16 de febrer de 2020, 
a les places de l’Ajuntament i de l’Església, els carrers 
Major, Cellera i la baixada de les Acàcies, i autoritzar així 
l’ocupació d’espais públics per a la seva celebració. 

S’autoritza la Fundación Esplai a feu ús de l’aula 3 de 
l’Espai Jove per dur a terme el curs de formació Habilitats 
i competències tecnològiques en PHP, per a joves benefi-
ciaris del programa Garantia Juvenil. 

S’acorda sol·licitar a l’Àrea de Promoció Econòmica de la 
Diputació de Girona l’adhesió a la Xarxa de Serveis Locals 
de Promoció Econòmica per als anys 2020-2023. 

Amb caràcter urgent, s’acorda autoritzar l’ocupació tem-
poral d’un període inicial de sis mesos prorrogables de 
les instal·lacions de l’obrador del Centre d’Innovació Gas-
tronòmica Industrial -Foodlab per realitzar l’activitat de fre-
git d’ametlla i envasament de llaminadures a la Sra. Maria 
Omaira Josefina Borges. 

Junta de govern local de 24 de setembre de 2019

S’aprova l’acta de la sessió anterior i s’aprova la relació de 
factures F/2019/16. 

S’acorda la modificació del contracte adjudicat a Bigas 
Grup SL per acord plenari del dia 17 de desembre de 2018 
per a les obres del nucli antic i ratificar aquest acord en el 
proper Ple ordinari. 
S’accepta el pressupost d’Albert Tulsà SL per a la realit-
zació dels treballs d’entubament d’una cuneta en un camí 
pròxim al camí de Sant Andreu, per 3.611,85 €. 

S’accepta el pressupost d’Instal·lacions Riudellots Serveis 
i Instal·lacions SL per al subministrament i instal·lació de 
dos projectors de 200 w en un únic fanal ja existent per 
il·luminar la pista de skate municipal, per 2.110,65 €. 

També s’accepta el pressupost presentat per Fundació 
Emys per a la contractació dels tallers de medi ambient a 
l’Escola per un import de 1.050 €. Hi ha un descompte per 
conveni de col·laboració de 400 €. 

S’acorda homologar el Pla d’autoprotecció per als con-
certs de la Festa Major 2019, redactat per l’enginyer tècnic 
industrial, Sr. Bartomeu Torrens i Ferrer, i trametre el Pla a 
la Comissió de Protecció Civil de Catalunya. 
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S’acorda aprovar l’informe i l’annex sobre l’activitat duta a 
terme fins al moment per la Sra. Cristina Adroher com a 
tècnica agent d’Ocupació i Desenvolupament Local. Tam-
bé s’aprova el Pla de treball anual de l’agent d’Ocupació 
i Desenvolupament Local, el qual concreta els projectes i 
programes continguts en el Pla d’acció i desenvolupament 
econòmic i local del 2015-2020 en els quals intervindrà, 
així com les activitats que anualment durà a terme i els 
objectius a assolir. 

S’acorda denegar a l’AMPA de l’Escola de Riudellots una 
subvenció per a les despeses per dur a terme el projecte 
patis “posa color a la nostra escola”, atès que la sol·licitud 
s’ha presentat fora de termini segons la normativa. 

Junta de govern local de 8 d’octubre de 2019

S’aprova l’acta de la sessió anterior i s’aprova la relació de 
factures F/2019/17. També s’aprova la liquidació mensual 
tramesa per l’Àrea d’Inspecció Tributària de Xaloc del mes 
de juliol.

Quant a les obres d’urbanització del PA-16, s’acorda ac-
ceptar la recepció de les obres del polígon d’actuació 16, 
dutes a terme per la companyia mercantil Friselva SA tal 
com s’havia sol·licitat anteriorment i en qualitat de propie-
tària única del polígon. També, per tant, es retorna a Fri-
selva l’aval bancari prestat en concepte de garantia per un 
import de 292.243,86 €. 

S’accepta el pressupost d’Accés Vertical SL per a la realit-
zació de treballs de revisió i certificació de la línia de vida 
instal·lada a la coberta de l’edifici de l’Ajuntament per un 
import de 538,45 €. 

També s’accepta el pressupost de Bodas Concom SL per 
al subministrament en arrendament de les lluminàries 
d’ornamentació nadalenca per un import d’11.464,46 €. 

Per al subministrament de material d’oficina s’accepta 
el pressupost d’Office Mataró SL, per 1.092,90 €, i per al 
subministrament de material divers per al buc d’assaig de 
l’Escola de Música, s’accepta el pressupost de Lluis Alme-
da Fina de 653,55 €. 

Per al subministrament de llibres de lectura per a la biblio-
teca municipal, s’accepta el pressupost de Susanna Xifra 
Quintana, de 927,90 €. 

També s’accepten diversos pressupostos per a la presta-
ció de serveis formatius diversos a la Casa de la Cultura 
durant el curs 2019-2020, com cursos de francès, anglès 
o tallers de cuina. 

S’acorda que el municipi de Riudellots de la Selva 
s’adhereixi a l’acord marc de subministrament d’energia 
elèctrica destinat a les entitats locals de Catalunya per a 
una durada inicial de dotze mesos a partir de l’1 de gener 
de 2020. S’aprova també l’autorització i disposició de la 
despesa a favor d’Endesa Energia SAU, empresa adjudica-
tària del contracte derivat de l’acord marc. 

S’aprova l’acord de cooperació entre l’Associació Gi-
ronina d’Orientació Empresarial (AGOE) i l’Ajuntament 
de Riudellots de la Selva per a la prestació del servei 
d’assessorament i orientació en el procediment de con-
cessió d’autoritzacions per a l’ocupació de l’obrador i en la 
redacció de la documentació que cal presentar juntament 
amb la sol·licitud del servei. 

S’acorda disposar la inscripció al Registre d’Entitats Mu-
nicipals de l’Associació de Veïns del Nucli Antic de Riude-
llots de la Selva, que resta condicionada a la presentació 
de la resolució favorable de la sol·licitud d’inscripció de la 
constitució de l’associació al Departament de Justícia de 
la Generalitat de Catalunya. 

Junta de govern local de 22 d’octubre de 2019

S’aprova l’acta de la sessió anterior i s’aprova la relació de 
factures F/2019/18. Igualment, s’aprova la liquidació men-
sual tramesa pel Servei de Recaptació del Consell Comar-
cal de la Selva del mes d’agost.

S’aprova l’operació jurídica complementària de la 
reparcel·lació de la unitat d’actuació Camp Quart, a Riude-
llots de la Selva, relativa a l’agrupació necessària de deter-
minades parcel·les resultants, redactada per la companyia 
propietària de les finques afectades Busquets Sitjà SL. 

S’acorda que s’iniciï l’expedient per a la contractació de les 
obres descrites en el projecte titulat Projecte de reurbanit-
zació dels accessos al pavelló municipal de Riudellots de 
la Selva, amb un pressupost d’execució de 301.526,87 €. 
També s’acorda que la secretària interventora municipal 
emeti un informe sobre la legislació aplicable i el proce-
diment a seguir, i que l’arquitecte municipal n’emeti un in-
forme. 

S’accepta el pressupost presentat per ABM Serveis 
d’enginyeria i consulting SLU per a la realització dels ser-
veis de redacció del projecte tècnic de condicionament del 
camí de l’Abras, i posterior direcció de les obres i coordi-
nació de la seguretat i salut, per un import de 6.050,00 €. 

També s’acorda acceptar el pressupost de Xavier Alsina SA 
per a la realització dels treballs de reparació de flonjalls del 
camí de Sant Andreu Salou, per un import de 7.825,83 €. 

S’acorda aprovar totes les clàusules establertes a la carta 
de compromís i la designació de la Diputació de Girona com 
a representant del PECT “Girona, sistema alimentari soste-
nible”, davant la Direcció General d’Administració Local en el 
procés de presentació de la candidatura a la convocatòria. 
També es faculta àmpliament l’alcaldessa per a la signatura 
del document i la realització dels tràmits derivats. 

Per als esportistes amateurs gironins, menors de 20 anys 
i no professionals, d’esports individuals que, un cop classi-
ficats, han participat en campionats d’Espanya, d’Europa, 
del món o Jocs Olímpics, la Diputació de Girona atorga 
certes subvencions. S’acorda acceptar la subvenció con-
cedida per la Diputació de Girona per al suport als joves es-
portistes amateurs de Riudellots que han participat als cam-
pionats d’Espanya i atorgar la subvenció als esportistes. 
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Amb caràcter urgent, s’aprova el pressupost de Gresely i 
Farré SL, per al subministrament d’un tauler informatiu dis-
ponible 24 hores al dia i que inclou una pantalla de 47 pol-
zades, exterior, amb estructura antivandàlica, refrigeració, 
protecció solar IP65, sensor tàctic de 10 punts, juntament 
amb el corresponent software, el transport i la instal·lació, 
per 9.963.14 €. 

Junta de govern local de 5 de novembre de 2019

S’aprova l’acta de la sessió anterior i s’aprova la relació de 
factures F/2019/19. Igualment, s’aprova la liquidació men-
sual tramesa pel Servei de Recaptació del Consell Comar-
cal de la Selva del mes de setembre.

S’atorguen diverses llicències urbanístiques: per a la 
instal·lació de plaques fotovoltaiques per a autoconsum al 
carrer Pau Casals 7, per a l’obertura i reposició de 6 metres 
de rasa de calçada per a estesa de nova línia elèctrica de 
baixa tensió subterrània al carrer Onyar.

Es convoca la licitació pública per a la contractació d’obra 
corresponent al projecte Reurbanització dels accessos 
al pavelló municipal i, per tant, s’aprova el plec de clàusu-
les administratives particulars per regir la contractació i 
l’expedient per a la contractació d’obra. 

S’adjudica a Electricitat Boquet SL el subministrament i 
instal·lació de 18 llumeneres de tecnologia LED a l’avinguda 
Mas Pins, per 21.867,12 €, basat en un acord marc de ser-
veis i subministraments d’eficiència energètica amb desti-
nació a les entitats locals de Catalunya. 

S’accepta el pressupost de Serpa Enginyeria i Consultoria 
Ambiental SL per a la redacció del projecte d’adequació de 
la via verda sota el pont de l’Onyar a la C-25, per 5.868,50 €. 

També s’accepten els pressupostos per a les obres 
d’arranjament dels ferms malmesos per les arrels dels ar-
bres a l’avinguda dels Països Catalans i a la Urbanització 
Can Jordi, a Xavier Alsina SA, per 10.148,83 €. 

S’acorda acceptar els serveis de l’obra de teatre Quina 
barra!, inclosa al catàleg d’espectacles programa.cat, sub-
vencionat pel Departament de Cultura de la Generalitat i la 
Diputació de Girona, i el pressupost de Match So i Llum, 
per a la il·luminació de la sala d’actes d’aquell dia. També 
s’aprova el preu de l’entrada al públic de 5 €, l’anticipada, i 
7 €, a taquilla.

S’aprova l’addenda al conveni marc per al desenvolupa-
ment de programes i actuacions d’acolliment lingüís-
tic entre el Consorci per a la Normalització Lingüística i 
l’Ajuntament de Riudellots de la Selva. També s’aprova 
l’aportació de l’Ajuntament per finançar el curs de català 
del conveni per 3.100 €. 

S’acorda acceptar la proposta de l’informe de l’educadora 
social, Sra. Rosa Planas, i reconèixer a la seva beneficiària 
un ajut econòmic de 140 € per pagar el 90% del cost dels 
llibres de text del seu fill menor, escolaritzat a l’Institut de 
Cassà de la Selva. 

Amb caràcter urgent, s’acorda disposar l’adhesió de 
l’Ajuntament a l’acord marc de subministrament del siste-
ma de videoacta, equips de gravació i transmissió d’actes i 
el seu manteniment amb destinació a les entitats locals de 
Catalunya. Així mateix, s’aprova la contractació mitjançant 
la compra a Virtual Reality Solutions SL de diferents béns 
i serveis. 

Junta de govern local de 19 de novembre de 2019

S’aprova l’acta de la sessió anterior i s’aprova la relació de 
factures F/2019/20.

S’atorguen diverses llicències urbanístiques: per a 
l’obertura i reposició de la nova línia elèctrica de baixa ten-
sió subterrània a l’avinguda Països Catalans, per a unes 
obres a l’edifici d’habitatges plurifamiliar aïllat al carrer 
Montseny 31-33 i per a una nova línia subterrània de baixa 
tensió a 400 v a l’avinguda Mas Pins, 52. 

També s’autoritza Telxius Torres España SLU a ocupar 
51,5 m2 de superfície de la finca de domini públic on hi ha 
el dipòsit municipal d’aigua per a la instal·lació i explotació 
de la base de telecomunicacions mòbils durant un període 
inicial d’un any. 

S’accepta el pressupost de Happyludic Playground and 
Urban Equipment SL, per a un gronxador, per 3.394,05 €. 

Per a la contractació d’actuacions per a la Festa Major, 
s’accepten les actuacions d’Ítaca Band i Suu per al 2 i 3 
d’octubre respectivament. 

També s’accepten els pressupostos per a serveis diver-
sos, com tallers, narracions de contes i espectacles, a la 
Biblioteca Municipal per Nadal. 

S’adjudica el servei de retirada de l’àrea de contenidors 
soterrats de la plaça de l’Església, per 3.932 €, a Obres i 
Construccions Germans Cruz NG 2012 SL. 

També s’adjudica el subministrament d’una impressora 
multifunció per a la planta baixa de l’Ajuntament, per 4.598 
€, a Eposa SL. 

De les obres de reurbanització del Polígon d’Actuació 16 
(PA-16), s’acorda la devolució a la companya mercantil 
Friselva SA de l’aval bancari presentat com a garantia de 
l’execució e les obres. 

Es denega la cessió d’ús de l’obrador del FoodLab per re-
alitzar l’activitat de l’elaboració de figuretes de massapà. 

S’acorda aprovar 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. 

Amb caràcter urgent, s’aprova inicialment el Reglament de 
pressupostos participatius de l’Ajuntament de Riudellots i 
també, per tant, s’aprova sotmetre aquest acord i el pro-
jecte per a la formulació de reclamacions i al·legacions. 
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