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Editorial
Són ja moltes les setmanes que tots els veïns i veïnes de Riudellots 
desenvolupem el nostre dia a dia des del confinament de les nostres 
llars.

La gestió de la crisi sanitària ha comportat el tancament dels centres 
escolars, centres assistencials, espais públics d’oci, activitats no 
essencials, així com qualsevol activitat econòmica i la prohibició de la 
mobilitat ciutadana, amb les excepcions previstes per la pròpia norma 
reguladora de l’estat d’alarma.

Davant una situació excepcional com la que vivim hem pogut comprovar 
el millor rostre de la iniciativa social riudellotenca: hem vist el naixement 
d’un taller de “mascaretes solidàries”, la posada en funcionament 
d’una xarxa de veïnat en zones diverses del municipi que, diàriament, 
s’uneixen per aplaudir el sector sanitari i essencial i, seguidament, alcen 
la moral i la resistència ciutadana en el confinament amb tot tipus de 
melodies prèviament seleccionades i votades, així com moltes altres 
iniciatives socials lligades a la solidaritat i la col·laboració mútua que 
ens permeten, un cop més, demostrar que som un poble viu i resistent 
a les dificultats, moltes gràcies a totes i a tots!

Tanmateix, existeix una part ben poc joiosa i que ens interpel·la a 
dedicar-hi els cinc sentits: el caire polifacètic de la crisi sanitària contra 
la COVID-19.

La gestió d’aquesta crisi sanitària aboca Riudellots i tots els municipis, 
ciutats, regions i països del món a afrontar diferents àmbits: la gestió de 
crisi sanitària, la crisi econòmica i la crisi social.

Resulta imprescindible donar un  toc local a la gestió d’aquestes crisis, 
atès que el futur de l’acció política municipal sens dubte haurà de 
tractar aquests fronts d’una manera local però amb la màxima visió 
global i col·laborativa.

Pel que fa a la crisi sanitària, no ha sigut unànime en el suport a les 
diferents mesures encaminades a la propagació del virus, mentre es 
redacten aquestes línies, els treballadors/ores de Riudellots vinculats a 
sectors no essencials es veuen obligats a retornar al seu lloc de treball 
com a conseqüència de la finalització del permís retribuït decretat pel 
govern espanyol, una mesura que trenca l’estratègia de confinament 
global, amb els perills que això suposa.

Pel que fa a la crisi econòmica, és evident que la detracció del Producte 
Interior Brut del nostre país és del tot inevitable, que frenar el contagi 
amb eficiència és incompatible amb l’impacte econòmic generat per 
aquestes mesures. Per això, en aquest context de destrucció econòmica 
del nostre teixit comercial local i de proximitat i industrial, necessitem 

Sumari

Crèdits

SERVEIS SOCIALS   P3

TRANSPARÈNCIA / COMUNICACIÓ 
 PROMOCIÓ ECONÒMICA    P4

JOVENTUT    P8 

CULTURA    P9

MEDI AMBIENT    P13

ESCRIT JUNTS PER RIUDELLOTS   P14

ESCRIT ERC    P16

ACORDS DE PLE    P18

ACORDS DE JUNTA DE GOVERN    P20

Edita: 
Ajuntament de Riudellots de la Selva
Coordinació general: 
Regidoria de comunicació
Producció: 
Regidoria de comunicació
Coordinació: Marc Sureda
Foto portada: serveiocupacio.gencat.cat
Generalitat de Catalunya
Disseny i maquetació: Roser Bona
Impressió: Ducform SA
Dipòst Legal: DL Gi 610-2016



-BIM-

3Butlletí d’informació Municipal

Informació en directe pel canal You Tube i Instagram de l’Ajuntament

Des de l’inici de la crisi sanitària provocada 
pel coronavirus ha estat prioritari fer 
arribar i compartir les informacions 
i indicacions, tant d’àmbit local com 
d’àmbit nacional, a tota la població. 
Per fer-ho, l’alcaldessa de Riudellots ha 
comparegut en directe periòdicament 
fent ús de la tecnologia i de les xarxes 
socials per donar informació actualitzada. 
Les compareixences es poden seguir en 
directe pel canal de YouTube i Instagram 
de l’Ajuntament i poden recuperar-se 
posteriorment des del web municipal. 

 

Serveis socials
Atenció a les persones

respostes locals a problemes globals, una tasca que caldrà definir al voltant d’una taula, afrontant l’impacte 
econòmic amb valentia, amb propostes vinculades a la recuperació i impuls del consum en un context 
d’economies familiars afeblides i reforçant el paper central del nostre comerç local i com l’element clau de la 
recuperació econòmica.

En aquest sentit, caldrà posar a disposició de la ciutadania i del teixit comercial i empresarial obligats a abaixar 
la persiana els recursos públics del municipi a través d’una estratègia eficient, consensuada i que permeti 
treure el màxim rendiment a tots els recursos, una estratègia que tindrem ocasió de publicar i compartir per 
mitjà d’una bateria de mesures que enriquirem amb l’aportació de tot el teixit comercial i industrial.

Finalment, pel que fa a la crisi social, cal entendre que també els pressupostos municipals han de servir per 
donar resposta a aquesta emergència social i a la crisi vinculada a l’ocupació, la destrucció de llocs de treball 
i els efectes econòmics dels nombrosos ERTOs que les empreses s’han vist obligades a tramitar, i caldrà 
fer-ho amb tota la serenor però amb la màxima contundència i generositat, sabent que amb la promoció 
de l’ocupació i el foment de la recuperació econòmica i empresarial treballarem en l’escenari òptim per a 
reconduir i pal·liar els estralls d’una crisi sanitària que volem superar agafats de la mà.

Montserrat Roura i Massaneda
Alcaldessa
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Mascaretes per a la població

Gràcies a la col·laboració de desenes 
de voluntaris s’han pogut repartir a 
col·lectius vulnerables i persones de 
risc unes 1.000 mascaretes de cotó per 
protegir la població. El darrer repartiment 
va tenir lloc el dilluns 13 d’abril, després 
que el govern espanyol decidís relaxar 
les mesures de confinament i permetre 
la tornada a la feina d’empreses no 
essencials.  

Aquesta mesura del govern espanyol ha generat molts dubtes i controvèrsia entre diversos sectors, entre ells 
la Generalitat de Catalunya, que ho considera precipitat. 

Des de l’Ajuntament de Riudellots ens unim a la preocupació expressada pel president de la Generalitat i 
demanem a la població extremar les mesures de seguretat. Aprofitem l’ocasió per donar les gràcies al grup 
de voluntaris de mascaretes solidàries que ha fet possible disposar de mascaretes i poder-les repartir entre 
la població de Riudellots.

 

La setena edició de Fiporc, celebrada 
el cap de setmana del 15 i 16 de febrer, 
va tornar a ser un èxit. El bon temps, en 
especial el de diumenge, va acompanyar 
els visitants que van omplir de gom a 
gom les places i carrers de Riudellots 
fins exhaurir les existències de la majoria 
d’estands de l’àrea de tast, entre ells el de 
les Cuineres de Sils.

Èxit total de FIPORC 2020 

Transparència / Comunicació / 
Dinamització econòmica
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Durant tot el cap de setmana es van fer activitats, tallers, exposicions, presentacions, degustacions i 
demostracions per a tots els públics amb el porc com a principal protagonista.

L’àmplia zona gastronòmica de tast, equipada amb taules i cadires, es va omplir per degustar i comprar tota 
mena de productes i derivats del porc, com ara pernils, embotits, botifarres, carn a la brasa, pota i tripa i carn 
de perol, així com realitzar-hi tallers i activitats per a tota la família. 

Un any més l’àrea de tast va compartir 
protagonisme amb l’escenari de demos-
tracions i exhibicions del procés de 
matança, especejament i elaboració 
d’embotits a càrrec de diversos voluntaris 
del poble, que formen part de la comissió 
organitzativa de la Fira.

Enguany l’encarregat d’inaugurar la 
Fira va ser el president de la Generalitat 
de Catalunya, el senyor Quim Torra, 
que va fer la tradicional tallada de fuet, 
acompanyat de l’alcaldessa, la senyora 
Montserrat Roura, i del diputat de 
Promoció i Desenvolupament Econòmic 
Local de la Diputació de Girona, el senyor 
Jordi Camps.

Amb la voluntat de seguir apropant la informació municipal als veïns i veïnes de Riudellots, l’Ajuntament ha 
instal·lat una pantalla tàctil a l’exterior de l’edifici consistorial. Es tracta d’un pantalla de 47” dotada d’una 
estructura amb protecció antivandàlica, on poder consultar l’agenda d’activitats, el tauler d’edictes i qualsevol 
informació publicada al web municipal i al Portal de Transparència.

La pantalla ja està en funcionament les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any. La instal·lació de la pantalla 
s’emmarca dins les actuacions de l’Àrea de Comunicació i ha suposat una inversió de 9.963,14 €.

Nova pantalla d’informació municipal  
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L’Ajuntament de Riudellots de la Selva ha obtingut, per 
sisena vegada consecutiva, el segell Infoparticipa que 
atorga el Laboratori de Periodisme i Comunicació per a 
la Ciutadania Plural de la UAB a ajuntaments, consells co-
marcals i diputacions. Riudellots ha aconseguit un 95,8% 
dels indicadors complerts, la qual cosa es tradueix en 
la puntuació més alta obtinguda pel consistori. A més, 
aquesta edició ha estat la que ha comptat amb uns indi-
cadors més exigents sobre la qualitat de la informació: no 
només era suficient que la informació estigués publicada, 
sinó que també s’havia de trobar amb facilitat, estar total-
ment actualitzada i ser totalment comprensible.

Riudellots rep el segell Infoparticipa amb la màxima puntuació 
obtinguda fins al moment

L’Ajuntament de Riudellots de 
la Selva ha posat en marxa 
una nova pàgina web més 
accessible i funcional i adaptada 
a dispositius mòbils. El disseny 
web responsiu permet accedir-
hi des de qualsevol dispositiu, ja 
sigui un ordinador de sobretaula, 
una tauleta o bé un telèfon 
mòbil i adaptar la visualització 
i accessibilitat de manera 
amigable i correcta. La nova web, 
que va entrar en funcionament 
a finals de gener, és accessible 
des del domini www.riudellots.
cat, i ha estat desenvolupada per 
l’empresa Blaupíxel, amb seu al 
polígon industrial de Riudellots 
de la Selva. En el seu disseny i configuració s’han tingut en compte tots els estàndards d’accessibilitat així 
com el compliment dels indicadors del mapa Infoparticipa que avaluen la qualitat i la transparència de la 
comunicació pública local. 

La web està estructurada en 6 grans apartats: Ajuntament, Municipi, Serveis, Agenda, Notícies i Contacte, 
amb tot el contingut pensat per ser compartit a les xarxes socials. Així mateix, incorpora un apartat d’avisos 
per comunicar l’activació de plans de Protecció Civil, incidències en els serveis com l’aigua, la llum i les 
telecomunicacions, entre d’altres. Des del nou web municipal es té accés també a la Seu Electrònica i al 
Portal de Transparència.

Nova pàgina web  
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Riudellots es va estrenar 
el passat 19 de febrer 
com una de les 16 seus 
catalanes de la Mobile 
Week Catalunya 2020, 
una iniciativa impulsada 
per la Mobile World Ca-
pital Barcelona i per la 
Generalitat de Catalunya 
amb l’objectiu d’estendre 
al conjunt de la ciuta-
dania el debat sobre la 
revolució digital, amb ac-
tivitats paral·leles a la ce-
lebració del Mobile World 
Congress.

Les activitats es van ini-
ciar amb una conferèn-
cia taller per conèixer les 
principals amenaces i 
com protegir-se dels cibe-
ratacs a càrrec de l’expert 
Genís Margarit. Segui-
dament les empreses 
riudellotenques Blaupíxel 
i Comexi van presentar 
alguns dels seus produc-
tes i la seva experiència 
en el camp de les noves 
tecnologies. La jornada, 
gratuïta i oberta a tothom, 
va finalitzar al vespre 
amb la conferència so-
bre seguretat i privacitat 
als smartphones a càrrec 
d’Enric Luján.

Jornada Mobile Week Riudellots

L’obtenció del segell coincideix amb la nova mesura de transparència que va aprovar el consistori, en la qual 
s’acordava que el regidor de Transparència, Bon Govern i Comunicació, Xevi López, farà saber setmanal-
ment els principals acords adoptats per la Junta de Govern amb una retransmissió en directe pel canal de 
Youtube. Es tracta d’una iniciativa adoptada per donar un pas més en la transparència de l’acció de govern a 
l’Ajuntament de Riudellots, amb la voluntat d’apropar la informació i la presa de decisions de l’equip de govern 
de l’Ajuntament.
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Joventut
Nova brigada de 4 treballadors

Riudellots compta des del gener amb un nou tècnic de Joventut 

En el marc del conveni signat entre 
l’Ajuntament de Riudellots i el 
Consell Comarcal de la Selva per 
a la realització d’accions d’expe-
riència laboral del programa 
Treball i Formació, a finals de 
gener va començar a treballar 
una brigada de 4 paletes que va 
realitzar actuacions de millora i 
manteniment a les instal·lacions 
del Foodlab, l’Escola i el cementiri 
municipal, durant un mes. 

El Programa Treball i Formació té 
com a finalitat afavorir la inserció 
laboral i millorar l’ocupabilitat de 
les persones aturades mitjançant 
la realització de tres tipus d’acci-
ons: accions d’experiència laboral, accions formatives i accions de coordinació i prospecció d’empreses. 

Està previst que el proper mes d’abril s’incorpori una brigada de pintors que farà actuacions de pintura en el 
Centre de Serveis per a la Gent Gran Lliri Blau, l’Escola, la piscina municipal i el cementiri.

Amb l’objectiu de potenciar 
les polítiques de Joventut, 
l’Ajuntament de Riudellots i el 
Consell Comarcal de la Selva 
han signat un conveni de 
col·laboració perquè el consistori 
compti amb la figura d’un tècnic 
de Joventut compartit entre els 
municipis del Consell Comarcal 
de la Selva. Així, Riudellots 
compta des d’aquest any amb 
un tècnic de Joventut amb una 
dedicació específica de 16 hores 
setmanals. Les seves funcions 
són les de dinamitzar les accions 
i els recursos del consistori ja 
existents en matèria de Joventut 
i definir línies d’actuació tant en l’àmbit municipal com comarcal.
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Aprovada una moció de rebuig a la resolució de la Junta Electoral Central

Amb motiu de la resolució de la Junta Electoral Central del passat 7 de gener que expressava la voluntat 
d’inhabilitar el president de la Generalitat, Quim Torra, i l’eurodiputat Oriol Junqueras, l’Ajuntament de 
Riudellots de la Selva va celebrar un  ple extraordinari on es va aprovar per unanimitat la moció consensuada 
entre l’Associació de Municipis per la Independència (AMI) i l’Associació Catalana de Municipis i Comarques 
(ACM).

Amb aquesta moció, l’Ajuntament de Riudellots de la Selva es va posicionar fermament en la defensa de les 
institucions catalanes. En aquest sentit, el text de la moció recorda que “els ajuntaments catalans i els seus 
electes també patim aquesta persecució i hem estat al costat de les nostres institucions en la denúncia de 
la persecució judicial i per trobar una solució política al procés”. A banda de rebutjar les resolucions de la 
JEC que afecten el president Torra i l’eurodiputat Junqueras, en la part dels acords, la moció demana “que 
es doni suport a les propostes de resolució aprovades pel Parlament el passat dia 4 de gener, així com les 
actuacions que el Govern de la Generalitat i el Parlament prenguin per defensar tant els drets del president 
com dels eurodiputats que són a la presó o a l’exili”.

Després de la bona acollida de 
l’any passat, l’Àrea de Cultura de 
l’Ajuntament va programar pel 
mes de març la segona Mostra 
de Teatre Amateur de Riudellots.

La mostra teatral es va veure al-
terada a causa de la declaració 
de l’estat d’alarma provocada 
per la crisi sanitària del corona-
virus. De les 5 obres previstes, 
només dues van poder pujar a 
l’escenari de la Sala d’Actes, “El 
Florido Pensil” de la companyia 
La Laguna Teatre de Sils i  “Lísis-
trata” de Zam Teatre.

La segona Mostra de Teatre Amateur compta amb el suport de la Federació Teatral Amateur Gironina, la 
Diputació de Girona i el departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

Cultura i Festes
Segona mostra de Teatre Amateur
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L’Ajuntament de Riudellots de la Selva ha 
acordat atorgar una subvenció per import de 
2.000 euros a l’AMPA de l’Institut de Cassà de 
la Selva, on estan escolaritzats 106 estudiants 
de Riudellots, per a l’adquisició de material 
per a l’aprenentatge per als alumnes d’ESO i 
batxillerat. Aquest curs, l’AMPA vol destinar les 
ajudes a l’adquisició de 15 ordinadors portàtils 
per al centre. D’aquesta manera, l’Ajuntament 
pretén donar un cop de mà a la tasca de 
l’AMPA de dotar dels materials necessaris tots 
els alumnes de l’Institut de Cassà de la Selva. 

L’Institut de Cassà de la Selva està duent a terme al llarg d’aquest curs 2019/2020 el Pla lector per als alumnes 
de 1r, 2n i 3r d’ESO amb l’objectiu de crear una Biblioteca d’Aula, en la qual els alumnes poden impulsar l’hàbit 
lector i millorar, així, la comprensió lectora, la lectura autònoma i el gaudi per la lectura. Per poder fer aquesta 
Biblioteca d’Aula, l’Institut necessita adquirir llibres per als nivells educatius afectats i l’Ajuntament ha decidit 
donar suport a aquest projecte amb una subvenció per import de 1.200 euros. Tots els llibres adquirits amb 
l’ajut econòmic del consistori portaran una etiqueta del nostre Ajuntament.

Subvenció a l’AMPA de l’Institut de Cassà de la Selva per a l’adquisició de 
material informàtic

L’Ajuntament dona suport al Pla lector de l’Institut de Cassà de la Selva
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Riudellots va acollir el mes de gener 
passat l’exposició “Puzlemania” de Mireia 
Gómez Mireclick.

“Puzlemania” recull uns 38 puzles 
muntats, entre ells el més gran del món 
de Disney, titulat Moments inoblidables 
de Disney. Es tracta d’un puzle de 40.320 
peces, que representa escenes de 10 
pel·lícules d’animació de Disney.

La resta de puzles exposats, de dimensions molt més reduïdes, són de llocs representatius d’arreu del món, 
des de CinqueTerre d’Itàlia a la catedral de Sant Basili de Moscou, entre d’altres.

La propietària del puzle, que té unes dimensions de 7 metres d’amplada per 2 d’alçada, ha decidit cedir-lo a 
la Clínica Girona, on quedarà exposat permanentment. Inicialment la cessió es volia fer al CAP de Riudellots 
o a l’Escola, però per un tema d’espai no ha estat possible. Pel mateix motiu tampoc es va poder cedir a 
l’Hospital Santa Caterina de Salt. Des de l’Ajuntament volem agrair públicament a Mireia Gómez la seva 
donació. Moltes gràcies.

Exposició “Puzlemania” de Mireia Gómez Mireclick
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Riudellots de la Selva va celebrar el passat 29 de 
febrer la rua de Carnaval, impulsada per l’AMPA 
de l’Escola i la Comissió de Festes de Riudellots 
amb el suport de l’Ajuntament.

La rua va recórrer diversos carrers del municipi 
al ritme de la música. Una xocolatada popular i 
l’espectacle de màgia a càrrec del Màgic Raül 
van posar el punt i final a la festa. Més de 200 
persones hi van participar. En el Cric hi podreu 
veure un recull de fotografies. 

Carnaval a Riudellots de la Selva
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Medi ambient
Ajornat el Plogging Day

El 14 de març estava previst celebrar a Riudellots 
de la Selva el Plogging Day, l’esport de moda que 
combina l’activitat física amb la sostenibilitat i 
el respecte pel medi ambient. La jornada s’havia 
de celebrar a l’entorn del paratge del Mas Vilà, 
però atenent els protocols i les mesures que 
recomanava el Departament de Salut per evitar 
la propagació del coronavirus, va ajornar-se. 

El plogging és una modalitat esportiva nascuda 
a Suècia que consisteix a recollir residus no 
biodegradables en una bossa mentre es segueix 
un itinerari o es corre per una zona determinada. 
Es tracta, doncs, d’una activitat física amb un alt 
nivell de consciència social i mediambiental.

Des de l’Àrea de Medi Ambient esperem poder 
reprogramar aquesta activitat properament. 
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Junts per Riudellots

ENS EN SORTIREM

Resulta especialment difícil calibrar en aquests 
moments fins a quin punt la pandèmia mundial 
ocasionada per la COVID-19 transformarà els 
fonaments més bàsics de la nostra societat i del 
nostre municipi en particular. És un nou repte que 
sens dubte haurem d’afrontar plegats.

Una pandèmia d’aquestes característiques ha 
provocat no només una crisi sanitària sense 
precedents sinó que, en conseqüència, veiem 
amb el cor encongit com l’aturada econòmica s’ha 
traduït en més de 80.000 expedients de regulació 
temporal d’ocupació (els coneguts ERTOs) que, 
sens dubte, ens aboquen a una crisi econòmica i 
social que requerirà dels esforços de tothom i que 
interpel·la totes les instàncies polítiques i socials.

Després de més de 25 dies de confinament i els 
que encara queden per endavant, necessitem 
des del món local fer una crida a les institucions 
estatals que han assumit les regnes de la gestió 
de la crisi perquè focalitzin els esforços en allò 
que és més important en aquest moment. Cal 
aturar l’epidèmia, reforçar els centres hospitalaris i 
dotar el personal sanitari dels equips de protecció 
individuals (EPIs) perquè puguin atendre amb 
qualitat i amb el degut dimensionament tots els 
afectats i afectades, apuntalar definitivament 
l’estructura de salut pública i protegir la població 
més vulnerable a l’epidèmia (per edat, situació 
social, econòmica, entre altres). També s’ha de 
finançar suficientment la resposta d’emergència 
davant un teixit econòmic i empresarial debilitat 
i amb grans dificultats, restaurar l’activitat 
econòmica amb polítiques actives d’ocupació 
i mesures d’impacte fiscal que permetin la 
remuntada en el menor temps possible i fixar 
l’acció política en la missió ineludible de no 
deixar ningú enrere. Cal desenvolupar i finançar 
nous tractaments i vacunes que siguin un escut 

definitiu a aquest nou virus que tants estralls i 
morts humanes s’està cobrant a tot el món.

És evident que la magnitud del xoc econòmic 
provocat per l’epidèmia del coronavirus no té 
precedents, així com tampoc l’ha de tenir la 
resposta institucional respecte de la recuperació 
econòmica. L’envergadura d’aquesta proposta de 
recuperació ha d’anar dirigida a evitar el col·lapse 
econòmic i financer, no només al nostre país 
sinó a tot el món. En aquest sentit, des de Junts 
per Riudellots confiem en les respostes locals a 
problemes globals i hi posarem els cinc sentits 
per a treballar activament en una estratègia 
compartida entre administracions per aconseguir 
remuntar aquesta crisi. Podeu comptar-hi.

En aquest context d’excepció volem agrair enor-
mement la tasca duta a terme pel personal sanitari, 
així com la de tots els serveis essencials que 
han garantit el subministrament dels productes 
bàsics de subsistència. En major mesura volem 
donar les gràcies al  teixit comercial i industrial 
de Riudellots, que un cop més heu demostrat la 
riquesa que suposa la vostra activitat al municipi. 
Heu estat sempre, i sobretot aquests dies, una 
peça fonamental de la nostra identitat municipal.

També volem agrair a tots els veïns i veïnes de 
Riudellots la disciplina social i solidaritat per 
mantenir un confinament domiciliari exemplar 
que ha servit per a protegir-vos però també per 
a protegir el conjunt de ciutadans de Riudellots, 
en una estratègia on la millor vacuna de què 
disposem contra el virus és la de quedar-nos 
a casa i la de mantenir aquesta situació fins 
que puguem afrontar un desconfinament que 
desitgem que sigui progressiu i que ens permeti 
reactivar la nostra rutina, les nostres ocupacions 
professionals i reprendre tot allò que a dia d’avui 
tenim posposat.
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Aquests dies hem vist amb gran il·lusió i, per què no dir-ho, amb esperança, el creixent sentiment de 
col·lectivitat, de comunitat, que s’ha creat a Riudellots. Prova d’això són les iniciatives veïnals que promouen 
l’aplaudiment al nostre personal sanitari i essencial, les músiques que sonen a diferents i cada vegada 
més nombrosos carrers del municipi, els voluntaris i voluntàries que des de casa han cosit mascaretes per 
a adults, infants, gent gran, col·lectius més vulnerables, personal sanitari i que, en definitiva, han aportat 
generosament el seu granet de sorra a aquesta causa col·lectiva d’erradicació del virus.

Moltes gràcies a totes i a tots, seguirem ferms en l’objectiu de superar aquest moment, amb la tranquil·litat i 
la força de sentir-vos a totes i a tots al nostre costat.

Junts per Riudellots
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#JoActuo #JoEmQuedoACasa #TotAniràBé

L’escrit d’aquest BIM, l’equip del Grup Munici-
pal d’ERC-AM hem decidit dedicar-lo a parlar 
d’aquesta xacra de pandèmia de coronavirus que 
estem patint, però volem fer-ho elogiant i felici-
tant els veïns i veïnes de Riudellots de la Selva per 
sumar-se (en la mesura que han pogut) a la crida 
de les autoritats sanitàries de quedar-se a casa i 
sortir només en cas d’absoluta necessitat. Moltís-
simes gràcies a tothom!!!!

Volem també posar en valor el petit comerç local 
i les persones que el fan possible. És en aquests 
moments tan complexos quan es veu la necessi-
tat de conservar-lo, ajudar-lo i impulsar-lo per part 
de tothom (sobretot des del govern municipal), 
tant si ha fet serveis essencials com si ha hagut 
de tancar per ajudar a no propagar la pandèmia. 
Us imagineu que Riudellots no hagués tingut co-
merç local aquests dies de confinament? Doncs 
això, des d’aquí el nostre Grup Municipal vol do-
nar el màxim reconeixement al comerç local.

El teixit industrial de Riudellots és una part molt 
important de la vida municipal. L’àrea industrial 
és de les més extenses i actives de la província. 
Moltes empreses han hagut d’abaixar la persiana 
aquests dies o han fet serveis d’urgència, d’altres 
(serveis essencials) han treballat havent de pren-
dre les mesures necessàries de protecció per als 

treballadors. Volem agrair l’esforç que estan rea-
litzant i dir-los que ERC-AM estarà al seu costat 
quan s’hagin de prendre mesures per pal·liar els 
efectes econòmics del COVID19 #usnecessite-
mactiusdenou.

Ara toca lluitar per revertir aquesta situació i alleu-
gerir, sense cap mena de titubeig, tots els que 
estan patint econòmicament (veïns i veïnes, co-
merç local, petites empreses, ...), i és per aquest 
motiu que no només demanem sinó que exigim 
que s’adoptin totes aquelles decisions municipals 
que vagin en la línia d’ajudar econòmicament fa-
mílies, comerços i empreses per tal de fer-los més 
fàcil suportar els efectes d’aquesta pandèmia. 
En el Ple del dia 8 d’abril ja hem demanat incre-
mentar amb un mínim inicial de 200.000,00 € el 
Fons de Contingència del pressupost municipal i 
utilitzar-lo per pal·liar els efectes econòmics que 
el COVID-19 ha provocat en famílies, comerços i 
empreses locals.

Volem retre homenatge a tot el personal sa-
nitari, sociosanitari, de seguretat, de neteja, 
d’acompanyament a gent gran, bombers, que no 
han deixat ni un moment de cuidar-nos, però tam-
bé a tots els que han hagut de treballar aquests 
dies per tal que no manquessin productes i ser-
veis de primera necessitat per a les persones que 

ERC
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ens hem confinat a casa o que ens hem vist obligades a aïllar-nos i que hem pogut disposar d’una mínima 
“normalitat” en uns moments gens normals.

No volem deixar aquest escrit sense agrair la tasca del jovent de l’Esplai @EsplaiPetjada i les seves iniciatives 
(#joventcompromès), ni tampoc als voluntaris del poble i de l’ANC que han fet mascaretes perquè tothom en 
pogués tenir.

Només ens queda desitjar-vos que us CUIDEU MOLT!!!!

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

Amb tots els vots a favor (els 6 de Junts per Riudellots 
i els 5 d’ERC), s’aproven les actes de les dues sessions 
anteriors, del dia 15 de juny de 2019 i del 20 de juny de 
2019.

S’aprova amb 6 vots a favor de Junts per Riudellots i 5 
abstencions d’ERC el Reglament del Consell de Poble 
de Riudellots de la Selva i s’estableixen trenta dies hà-
bils per a reclamacions i suggeriments. 

S’aproven provisionalment amb 6 vots a favor de Junts 
per Riudellots i 5 abstencions d’ERC les modifica-
cions de les ordenances fiscals números 2, 5, 7 i 13 i 
s’estableixen trenta dies hàbils per a la presentació de 
les reclamacions que es considerin oportunes. 

Per unanimitat, s’aprova el Compte General de l’exercici 
2018 i retre’l a la Sindicatura de Comptes de Catalunya 
per a la seva oportuna fiscalització. 

S’aprova amb 6 vots a favor de Junts per Riudellots i 5 
abstencions d’ERC l’expedient de modificació de crèdits 
pressupostaris número 3/2019. 

Per unanimitat, s’acorda modificar les normes subsi-
diàries de planejament de Riudellots, en concret l’article 
91 sobre la regulació establerta per a la zona de ciutat 
jardí intensiva del sector Camp Quart. 

S’aprova definitivament el projecte d’obertura i manteni-
ment de les franges perimetrals de prevenció d’incendis 
forestals i el tractament de la vegetació de les parcel·les 
interiors i zones verdes, per 53.786,54 €; i el manteni-
ment de la franja perimetral de prevenció d’incendis, per 
7.769,18 €. Tots els regidors del Ple hi voten a favor. 

S’acorda fixar com a festes locals per al 2020 els dies 
29 de setembre i 29 d’octubre amb els vots a favor de 
Junts per Riudellots i ERC. 

Un cop realitzades les obres necessàries al Foodlab, 
s’aprova per unanimitat la devolució de l’aval bancari a 
l’empresa Top Proyectos y Contratas SA, per import de 
32.326,23 €. 

S’aprova amb els 6 vots a favor de Junts per Riudellots i 
els 5 en contra d’ERC l’estudi econòmic financer del Ser-
vei Municipal d’Aigua de Riudellots redactat per Heras 
Enginyers, l’expedient instruït per a la contractació de la 

concessió administrativa del Servei Municipal d’Aigua 
Potable i el Plec de clàusules administratives i prescrip-
cions tècniques que han de regir la contractació. 

Es nomena la Sra. Montserrat Roura i Massaneda com 
a representant del consistori a l’Associació de Turisme 
la Selva amb els vots a favor de Junts per Riudellots i 
ERC. 

cS’aprova per unanimitat l’adhesió al conveni de col·la-
boració entre l’Agència Estatal d’Administració Tribu-
tària i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies 
en matèria de subministrament d’informació de caràc-
ter tributari a les entitats locals. 
S’acorda amb el suport de Junts per Riudellots i ERC 
donar suport al Correllengua 2019 i a les entitats i grups 
del municipi interessats a organitzar-lo, així com fer una 
aportació econòmica de 100 € per al seu bon funcio-
nament. 

Es rebutja realitzar una consulta popular per decidir si 
es vol un equipament municipal al nucli antic amb els 
5 vots a favor d’ERC i els 6 vots en contra de Junts per 
Riudellots. 

També es rebutja la moció d’ERC de creació d’una sè-
rie de comissions informatives de caràcter permanent 
amb representacions de tots els grups polítics munici-
pals amb els 5 vots a favor d’ERC i els 6 vots en contra 
de Junts per Riudellots. 

S’aprova per unanimitat la moció d’ERC sobre donar 
suport a la jornada de mobilitzacions pel clima del 27 
de setembre. 

Finalment, s’acorda per unanimitat l’adhesió de 
l’Ajuntament de Riudellots al Conservi del Ter i es nome-
na com a representat del consistori el regidor Sr. Xevi 
López Cadena. 

Ple de l’Ajuntament de 14 d’octubre de 2019

Per unanimitat s’acorda manifestar el rebuig a la sen-
tència del Tribunal Suprem en relació amb el judici de l’1 
d’octubre i la causa independentista, així com reclamar 
la llibertat immediata de tots els presos i preses políti-
ques i el retorn dels exiliats i exiliades, mostrar el com-
promís amb el dret a l’autodeterminació, reafirmar el 
caràcter pacífic del moviment independentista català, 
exigir al govern espanyol respectar la legitimitat de les 
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persones escollides democràticament a les institucions 
catalanes, treballar conjuntament amb el Parlament i la 
Generalitat, adherir-se a totes les mobilitzacions de re-
buig a la sentència del Tribunal Suprem i expressar la 
fermesa de seguir treballant pels drets i llibertats de la 
ciutadania de Riudellots. 

Ple de l’Ajuntament de 21 d’octubre de 2019

S’acorda per unanimitat designar per sorteig públic els 
membres de les meses electorals per a les eleccions a 
les Corts Generals del 10 de novembre de 2019. 

S’aprova definitivament l’actualització del text refós del 
projecte constructiu de canalització del rec de Cal Que-
co i la urbanització  dels vials del tram av. Girona - carrer 
Major, amb els 6 vots a favor de Junts per Riudellots i 5 
abstencions d’ERC. 

Ple de l’Ajuntament de 21 de novembre de 2019

S’acorda amb 6 vots a favor de Junts per Riudellots i 4 
abstencions d’ERC acceptar la proposta de classifica-
ció formulada per la Mesa de Contractació del Servei 
Municipal d’Aigua Potable a la companyia mercantil 
Proveïments d’Aigua SA (PRODAISA), la qual té deu dies 
hàbils per presentar la documentació requerida. En cas 
contrari, es considerarà l’oferta retirada i se li exigirà 
l’import del 3% del pressupost en concepte de penalit-
zació. 
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Junta de Govern Local de 3 de desembre de 2019

S’aprova l’acta de la sessió anterior i la relació de factures 
F/2019/21 de 73.977,98 €. Igualment, s’aprova la liquida-
ció mensual tramesa pel Servei de Recaptació del Consell 
Comarcal de la Selva del mes d’octubre.

S’atorguen diverses llicències urbanístiques: A Santa Afra 
SL, per a l’obra civil per a gual d’entrada de vehicles al ca-
rrer Pau Casals 6, i a Transnaus JS SL, per a la construc-
ció d’un mur de contenció i moviments de terres en dues 
parcel·les del polígon industrial al carrer Bruc 19-21. 

S’aprova el subministrament d’un ordinador portàtil per a 
l’Espai Jove per a dur a terme activitats de dinamització 
programades i perquè el dinamitzador pugui realitzar les 
tasques que té encomanades. S’accepta el pressupost de 
Miquel Vilà i Dalmau (TEC informàtica), per a l’adquisició 
d’un ordinador portàtil de la marca LENOVO, per 409,45 €.

S’adjudica el servei de plantació d’alzines al passeig U 
d’Octubre, per 1.477,74 €, a Anna Laguarda Magrià. 

Degut a la necessitat de revisió del Pla de protecció civil 
municipal (INUNCAT, NEUCAT, TRANSCAT, RADCAT, AE-
ROCAT i SISMICAT), s’acorda atorgar al Consell Comarcal 
de la Selva la redacció i actualització d’un nou Pla de pro-
tecció civil municipal, per 2.496,00 €.

Amb la voluntat de disposar d’uns grups musicals i artis-
tes concrets per a la Festa Major de l’any 2020 i a causa de 
l’èxit que va tenir la contractació d’un clàssic musical dels 
anys 80 a la darrera Festa Major de l’any 2019, s’aprova 
contractar l’artista Seguridad Social de la mercantil Clási-
cos del Futuro SL, per import de 13.310,00 €.

Amb l’objectiu d’oferir als visitants de Fiporc un espai web per 
consultar la programació i les activitats de la Fira, s’aprova 
la renovació del domini, l’allotjament web, l’actualització de 
continguts i la instal·lació del certificat de seguretat SSL de 
la pàgina web www.fiporc.cat, per 878,46 €.

Amb motiu de la celebració de la festa de Sant Esteve, pa-
tró del municipi, amb un concert i ball al Pavelló Municipal 
d’Esports, s’aprova la contractació de La Principal de La 
Bisbal per al ball de l’orquestra i el concert de l’orquestra, 
per imports de 5.505,50 € i 1.950,00 €, respectivament. 
Degut a les dimensions d’orquestra, es fa necessari con-
tractar el lloguer d’un escenari suficientment gran, servei 
que s’adjudica a l’empresa especialitzada Muntatges i Llo-
guers Linesha SL, per 1.385,92 €. 

S’aprova prorrogar el conveni de col·laboració entre el 
Consell Comarcal de la Selva i l’Ajuntament de Riudellots 
de la Selva per a l’adequació, manteniment i promoció 
d’itineraris de senderisme, cicloturisme i BTT. Accions 
d’aquesta mena es duen a terme des de l’any 2008. 

També s’aprova un nou conveni de col·laboració entre el 
Consell Comarcal de la Selva i l’Ajuntament de Riudellots 
de la Selva per comptar amb el suport d’un tècnic de Jo-
ventut compartit amb una dedicació de 16 hores setma-
nals. El nou conveni tindrà una durada de quatre anys a 
partir de l’1 de gener de 2020. 

S’acorden també diverses accions per a la difusió i pu-
blicitat de la Fira Fiporc: la sol·licitud d’autorització a 
l’Ajuntament de Girona per a la col·locació de banderoles 
publicitàries de Fiporc, l’aprovació de les bases del con-
curs de coques Fiporc i l’aprovació de les bases del V Con-
curs de Dibuix “El porquet de Fiporc”. 

S’acorda tenir per justificada la subvenció concedida a 
l’Agrupació Cultural i Esportiva Riudellots (ACER), per su-
fragar part de les despeses del 2019, per 18.360,00 €. Com 
que l’entitat ja va rebre en concepte de bestreta un import 
de 14.688,00 €, es disposa el pagament de la quantitat de 
3.672,00 €. 

També s’acorda tenir per justificada la subvenció concedi-
da a la Coral Les Veus del Cric, per import de 2.953,85 €. 
Com que l’entitat ja va rebre en concepte de bestreta un 
import de 2.363,08 €, es disposa el pagament de la quan-
titat de 590,77 €.

Junta de Govern Local de 17 de desembre de 2019

S’aprova l’acta de la sessió anterior i la relació de factures 
F/2019/22 de 246.598,95 €.

S’atorga llicència urbanística a Nedgia Catalunya SA per a 
l’obertura d’una rasa a sobre la vorera i la calçada per a la 
instal·lació d’una canonada al carrer Pineda 3.

S’acorda atorgar la contractació del servei de direcció i 
coordinació de seguretat i salut de les obres de reurba-
nització dels accessos al Pavelló Poliesportiu Municipal a 
Josep Comas i Boadas, per 14.400,05 €. 

S’aprova la modificació de diversos preus públics per a la 
prestació dels serveis de realització de cursos, ensenya-
ments i activitats de la Casa de Cultura. 

Acords de Junta de Govern
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S’aprova l’adquisició d’un SAI (sistema d’alimentació 
interrompuda) per al consultori mèdic a l’empresa 
Instal·lacions Martí Duran SL, per 692,60 €.

També s’aprova la contractació de subministrament de 
prestatgeries metàl·liques per al rebost social a Mecalux 
SA SL, per 1.367,30 €.

S’aproven diverses despeses relacionades amb 
l’organització de la Fira Fiporc. En primer lloc, s’atorga a 
Iniciatives Catalanes i Serveis SL els serveis de coordina-
ció de la Fira, per 17.005,34 €. En segon lloc, s’atorga a 
Dart Bags SLU el subministrament de 3.000 bosses es-
tampades amb el logo de Fiporc, per 1.742,40 €. En tercer 
lloc, s’atorga a Roser Bona Puig el disseny gràfic d’un fullet 
informatiu sobre el concurs de coques, per 114,95 €. En 
quart lloc, s’atorga a Ducform SA el servei d’impressió de 
1.000 fullets sobre el concurs de coques, per 164,56 €. Fi-
nalment, s’atorga a Eudalt Rico Planas el subministrament 
de 300 pins 3D de Fiporc, per 290,40 €.

S’accepta la petició de la Sra. Maria Omaira Josefina Bor-
ges Motaban sobre la finalització del contracte d’ocupació 
temporal d’ús de l’obrador del FoodLab. S’aprova també el 
retorn de la fiança que havia dipositat així com l’abonament 
de 59,60 € pel pagament per avançat per a la utilització de 
5 hores de l’obrador. 

Es ratifiquen les resolucions del decret d’alcaldia 
2019DECR000882 per autoritzar el Consell Comarcal de la 
Selva a ocupar l’auditori, l’àrea de rentat i la sala de cates 
del FoodLab i s’aprova la bonificació total del preu públic 
corresponent a aquest ús. 

S’acorda tenir per justificada la subvenció concedida al 
Consell Pastoral de la Parròquia de Sant Esteve de Riu-
dellots de la Selva, per 3.000,00 €. Com que l’entitat ja va 
rebre en concepte de bestreta un import de 2.400,00 €, es 
disposa el pagament de la quantitat de 600,00 €. 

S’acorda modificar la quantia concedida inicialment al 
Club Handbol Riudellots i atorgar-li, finalment, una subven-
ció de 5.258,37 €, així com disposar-ne el pagament.

S’acorda tenir per justificada la subvenció concedida a 
l’Associació de Comerciants de Riudellots de la Selva, per 
2.000,00 €. Com que l’entitat ja va rebre en concepte de 
bestreta un import de 1.600,00 €, es disposa el pagament 
de la quantitat de 400,00 €. 

S’acorda tenir per justificada la subvenció concedida a 
l’AMPA de l’Institut de Cassà de la Selva, per 2.000,00 € i 
disposar-ne el pagament.

S’acorda modificar la quantia concedida inicialment a 
l’AMPA de l’Escola de Riudellots i atorgar-li, finalment, una 
subvenció de 2.295,10 €, així com disposar-ne el paga-
ment.
S’acorda modificar la quantia concedida inicialment a 
l’AMPA Llar d’Infants de Riudellots de la Selva i atorgar-li, 
finalment, una subvenció de 1.670,50 €, així com disposar-
ne el pagament.

S’acorda tenir per justificada la subvenció concedida a 
l’Associació de Propietaris del Polígon Industrial de Riu-
dellots de la Selva (APRS), per 6.000,00 € i disposar-ne el 
pagament.

S’acorda modificar la quantia concedida inicialment al 
Club de Petanca Riudellots i atorgar-li, finalment, una sub-
venció de 1.620,18 €, així com disposar-ne el pagament.

S’acorda modificar la quantia concedida inicialment a 
l’Ateneu de la Dona de Riudellots i atorgar-li, finalment, una 
subvenció de 110,50 €, així com disposar-ne el pagament.

S’acorda tenir per justificada la subvenció concedida a 
l’esportista local Pol Boet Surroca, per 200,00 € i disposar-
ne el pagament.

S’acorda tenir per justificada la subvenció concedida a 
l’Esplai Parroquial de Riudellots de la Selva, per 2.936,24 € 
i disposar-ne el pagament.

S’acorda tenir per justificada la subvenció concedida al 
Consell Pastoral de la Parròquia de Sant Esteve de Riude-
llots de la Selva, per 4.571,68 € i disposar-ne el pagament. 

S’acorda tenir per justificada la subvenció concedida a la 
Comissió de Festes de Riudellots, per 8.561,11 €. Com 
que l’entitat ja va rebre en concepte de bestreta un import 
de 6.848,88 €, es disposa el pagament de la quantitat de 
1.712,23 €. 

S’aprova el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de 
Riudellots i el Departament d’Educació de la Generalitat de 
Catalunya en relació amb el Projecte de Servei Comunitari 
per a l’alumnat de secundària com a instrument per desen-
volupar la competència social i ciutadana.

S’aprova també la cessió temporal d’una parcel·la sense 
edificar propietat d’ACEBSA Aislantes Conductores Esmal-
tados y Barnices SA per a utilitzar-la com a aparcament de 
visitants de la Fira Fiporc 2020. 
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S’acorda prorrogar el contracte derivat de l’Acord marc del 
Servei de Mediació d’Assegurances a FERRER & OJEDA 
ASOCIADOS CORREDURÍA DE SEGUROS SL, per a un ter-
mini màxim de sis mesos.

S’acorda modificar la base 7 del concurs de coques de Fi-
porc a causa que la Casa de Cultura romandrà tancada del 
23 de desembre al 7 de gener. Els concursants es podran 
inscriure a les oficines de l’Ajuntament o per mitjans elec-
trònics. 

S’acorda tenir per justificada la subvenció concedida als 
Castellers de les Gavarres, d’acord amb el conveni amb els 
ajuntaments de Llagostera, Caldes de Malavella i Riude-
llots de la Selva i la mateixa entitat, per 800,00 €.

S’aprova l’adquisició d’un projector i d’una pantalla per 
a la Sala d’Actes a l’empresa MATCH SO I LLUM SL, per 
17.887,43 €.

Per a la fabricació i subministrament de sis barbacoes, 
s’aprova el pressupost presentat per GARRIGA SERRA-
LLERS SL, per 4.867,83 €.

Junta de Govern Local de 14 de gener de 2020

S’aprova l’acta de la sessió anterior i la liquidació mensual 
tramesa pel Servei de Recaptació del Consell Comarcal de 
la Selva del mes de novembre.

S’atorga llicència urbanística a Roberlo SA per a les obres 
de reforma de part d’una edificació existent (Nau 1) a la 
carretera Nacional II, Km 706,5.

Es denega la devolució de l’aval prestat a Xavier Alsina 
SA en concepte de garantia de les obres d’asfaltatge de 
l’avinguda Mas Pins del polígon industrial, fins que s’hagin 
reparat les fissures aparegudes al llarg del tram asfaltat. 

Es realitza l’aprovació inicial del projecte per a la 
instal·lació de l’escultura a la rotonda entre l’avinguda Mas 
Vilà i l’avinguda Mas Pins, redactat pel Sr. Josep Collde-
forns Soler, amb la col·laboració de l’autor de l’escultura, 
el Sr. Manel Llopis Banti, amb un pressupost d’execució de 
39.999,84 €. S’aprova, també, l’Estudi bàsic de seguretat i 
salut. 

S’aprova el conveni de col·laboració entre la Fundació Bar-
celona Mobile World Capital Foundation i l’Ajuntament de 
Riudellots per a la celebració de la Mobile Week Riudellots 
2020 el dia 19 de febrer a la localitat riudellotenca. 

S’acorda obrir la convocatòria de subvencions per a les en-
titats per a l’any 2020, i establir com a data màxim per a la 
sol·licitud de subvencions el 31 de març i per presentar el 
compte justificatiu, el 30 de novembre.

Finalment, s’aproven d’urgència diverses despeses i con-
cessions per a la Fira Fiporc: per als serveis de disseny 
d’una nova imatge gràfica, s’aprova el pressupost presen-
tat per la Sra. Roser Bona Puig, per 1.573,00 €; per a la im-
pressió, col·locació, retirada i retorn de 250 banderoles als 
fanals de Riudellots i Girona, s’aprova el pressupost pre-
sentat per Graficser SL, per 4.168,45 €;  per al concert de 
l’Orquestra Jove de La Selva, per 600,00 €; i per als serveis 
de tren turístic, s’aprova el pressupost presentat per Josep 
Serra Anglada, per 1.573,00 €. 

Junta de Govern Local de 28 de gener de 2020

S’aprova l’acta de la sessió anterior i la relació de factures 
O/2020/1 de 89.801,25 €.

S’aprova la liquidació mensual de l’Àrea d’Inspecció Tri-
butària de Xaloc del mes de novembre, per 1.741,40 € en 
concepte d’inspecció IAE. 

S’atorguen llicències urbanístiques a Santa Afra SL per a 
les obres de l’habitatge unifamiliar al carrer Pau Casals 6 i 
a Nedgia Catalunya SA per a l’obertura d’una rasa sobre la 
vorera i la calçada també al carrer Pau Casals 6. 

S’aprova l’adquisició de quatre tauletes tàctils per als regi-
dors de l’equip de govern i així contribuir a l’eliminació de 
documents impresos a les Juntes de Govern Local i al Ple, 
a Xcrom Servicios Informáticos SLU, per 890,56 €. 

Per a la realització de les votacions del procés de pressu-
postos participatius, s’aprova el contracte de tractament 
de dades personals entre l’Ajuntament i el Sr. Miquel Roig 
Cava, el qual executarà els serveis d’implantació, manteni-
ment i suport a l’aplicació informàtica Milgrams de Parti-
cipació Ciutadana. 

S’aproven diverses despeses per al Mobile Week Riude-
llots 2020: per al taller sobre la importància de la ciber-
seguretat, a l’empresa al professor Genís Margarit Contel, 
per 360,00 €; per a la xerrada sobre seguretat i privacitat 
als smartphones, al professor Enrique Luján Carbonell, 
per 200,00 €; i per al lloguer de 60 cadires amb taula 
d’escriptura integrada, a l’empresa Lloguers i Muntatges 
Pous SL, per 345,87 €. 

S’aproven diversos pressupostos per a la Fira Fiporc: per al 
subministrament de 280 tasses de metall i 280 etiquetes 
de Fiporc 2020, a l’empresa Nuria Peradalta Peradalta, per 
1.168,86 €; per a l’exposició de diversos oficis antics amb 
artesans que mostren i expliquen com treballen, per un 
import total de 5.586,40 €; i per a la difusió de Fiporc en di-
versos mitjans de comunicació, per un total de 5.266,04 €.



-BIM-

23Butlletí d’informació Municipal

Per a la realització d’una obra que tingui com a protagonis-
ta el porc, com és la funció Cabaret Patufet i els tres por-
quets, s’accepta el pressupost presentat per la companyia 
Discos de Mà SL, per 1.210,00 €.

S’acorda la contractació d’OCA Inspección, Control y Pre-
vención SAU per a la realització del servei d’inspecció pe-
riòdica als ascensors dels edificis municipals, per 682,80 €. 

Per als serveis de difusió de les notes de premsa emeses 
per l’Ajuntament i publicitat de les campanyes més desta-
cades del municipi, s’aprova el pressupost presentat per 
Ass. Girona Notícies, per 726,00 €. 

S’acorda atorgar a Construccions Fusté SA l’execució 
de les obres de fressar cinc ressalts del municipi, per 
12.980,88 €.

Per a la celebració de la VI Jornada Esportiva, en la qual par-
ticiparà l’Escola de Riudellots, s’acorda una col·laboració 
econòmica de 50 € al Centre de Recursos Pedagògics la 
Selva. 

S’aprova el nou model de sol·licitud de l’obrador d’ús com-
partit FoodLab.

A causa de l’èxit de la primera edició, s’acorda repetir el 
taller de gestió emocional per a nens i nenes de 1r a 6è de 
primària i s’adjudica a Alba Cunill Gartmann la realització 
del taller, per 1.110,00 €. 

Per a la inspecció periòdica de la instal·lació elèctrica de 
baixa tensió de la zona esportiva, s’accepta la proposta 
econòmica formulada per l’ECA, per 313,47 €.

S’aprova el pressupost presentat per Instal·lacions Riude-
llots Serveis i Aplicacions SL per a la restitució de la colum-
na i la lluminària d’un fanal, per 1.038,31 €. 

Junta de Govern Local d’11 de febrer de 2020

S’aprova l’acta de la sessió anterior i la relació de factures 
O/2020/22 de 47.639,01 €. Igualment, s’aprova la liquida-
ció mensual tramesa pel Servei de Recaptació del Consell 
Comarcal de la Selva del mes de desembre.

S’aprova que diverses partides pressupostàries es podran 
tramitar de conformitat amb el procediment establert a 
l’art. 7 de la instrucció de contracte menors, sempre que 
tinguin un valor estimat individualitzat inferior a 800 €.

S’atorga la llicència urbanística d’usos i obres de caràcter 
provisional a Joaquim Figueras Rubirola i Carmen Boade-
lla Saura per a l’ús de dipòsit simple i mer de camions i la 
instal·lació d’una petita casa movible. Aquests usos provi-
sionals hauran de cessar i les obres provisionals, desmun-
tar o enderrocar quan ho acordi l’Ajuntament. 

S’atorguen llicències urbanístiques a Edistribución Redes 
Digitals SL per a l’obertura i reposició de 6 metres de rasa 
per a la nova línia elèctrica BT subterrània i la instal·lació 
de nova caixa BT al carrer Pau Casals 6 i per al projecte re-
forç escullera protecció suport T-57 línia aèria MT A25KV 
“Silgir-1” al veïnat del Regàs. 

Per a la realització d’un taller d’elaboració de piruletes de 
xocolata per Sant Jordi al FoodLab, s’aprova el pressupost 
presentat per Eva Rodríguez Lozano, per 242 €. 

S’acorda atorgar a Happyludic Playground & Urban Equip-
ment SL el subministrament i instal·lació dels elements de 
joc infantil del parc del carrer Montseny, per 19.493,10 €. 

S’aprova l’adhesió de l’Ajuntament a la primera pròrroga 
de l’Acord marc del servei d’assegurances de danys a 
edificacions i instal·lacions  amb destinació a les entitats 
locals de Catalunya i mantenir el contracte de pòlissa de 
danys a edificacions i instal·lacions a Seguros Catalana 
Occidente SA. 

Per desplegar actuacions d’acolliment lingüístic i fomen-
tar l’ús del català al municipi, s’aprova el conveni entre el 
Consorci per a la Normalització Lingüística i l’Ajuntament. 
L’Ajuntament aportarà un import de 3.100,00 € per fi-
nançar el curs de català. 

També s’aprova el conveni de col·laboració entre el Con-
sell Comarcal de la Selva i l’Ajuntament, per a la realització 
d’accions d’experiència laboral en el marc del Programa 
Treball i Formació. S’aproven també les despeses deriva-
des d’aquest conveni, per un import total de 7.125,00 €.

S’aproven les bases del concurs de fotografies de Fiporc 
a Instagram i es designa el responsable de premsa de 
l’Ajuntament com a persona coordinadora del concurs. 

S’aprova la desafectació del servei públic del fons de la 
Biblioteca Anna Nadal i Serra per considerar un total de 
4.893 documents com a obsolets, en mal estat o dupli-
cats. 

S’aprova amb urgència atorgar llicència urbanística a JDG 
per a la col·locació de pedres i senyalització del camí Mas 
Vidal al camí d’accés al Mas Vidal des de l’av. Girona. 
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