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Benvolguts veïns, benvolgudes veïnes,

Portem més d’un any de pandèmia. Quan ja semblava que 
estàvem superant-la i deixant enrere mesures i restriccions, 
el virus ens torna a castigar amb virulència. Fins al moment, 
la resposta dels riudellotencs i les riudellotenques ha estat 
exemplar. Des de l’equip de govern estem contents i satisfets de 
la gestió de la pandèmia que han portat a terme els habitants 
de Riudellots, i ens congratulem que els comportaments 
incívics hagin quedat en casos aïllats. Ara us demanem un nou 
esforç per no abaixar la guàrdia i trobar un equilibri entre la vida 
social i el compliment de les mesures de prevenció i seguretat. 
Tinguem seny.

Aquesta pandèmia ens ha canviat la vida i ens ha alterat el 
nostre dia a dia, portant-lo a nivells que molts de nosaltres mai 
ens podríem haver imaginat. Fa pocs mesos havíem d’estar 
tancats a casa, no podíem sortir dels nostres límits municipals i 
les restriccions posaven a prova els límits de la nostra paciència. 
Ara és el moment d’apostar per la vacuna, l’eficàcia de la qual 
s’ha vist comprovada en aquesta última onada que ha afectat, 
generalment, als més joves, el col·lectiu que encara no estava 
vacunat.

Amb l’arribada de l’estiu, a Riudellots tornem a celebrar aquelles 
activitats que tant estàvem esperant. Aquest mes de juliol hem 
acollit la Mobile Week Catalunya. Ja hem reobert la Piscina 
Municipal i hi hem programat nits temàtiques per gaudir d’allò 
més de l’estiu. Hem celebrat els 10 anys dels Teatrerus de 
Riudellots amb en Fel Faixedas i torna el cinema a la fresca i els 
sopars d’estiu. Totes aquestes activitats les hem de fer, però, 
amb les mesures de prevenció i seguretat adients. Sobretot: ara 
no és moment d’abaixar la guàrdia!

Només em queda que desitjar-vos una amigable lectura 
d’aquesta nova edició del BIM, en el qual trobareu les notícies 
més destacades de l’últim trimestre. Estem oberts a rebre 
qualsevol qüestió, dubte o suggeriment mitjançant els diversos 
canals oficials, amb l’objectiu de seguir millorant el nostre poble.

Montserrat Roura i Massaneda
Alcadessa de Riudellots de la Selva



-BIM-

3Butlletí d’informació Municipal

“Riudellots de la Selva, terra de pau i treva”

El passat 18 de juny va tenir lloc l’acte d’inauguració de l’escultura de Pia Crozet “Riudellots de la Selva, terra 
de pau i treva”, ubicada a la cruïlla de l’Avinguda U d’octubre amb el carrer Major i que pretén ser un símbol de 
pau per a tots els pobles i ciutats de Catalunya i vol representar la pau del poble català.

Durant l’acte es va realitzat la plantada d’un arbre de la pau amb representants d’UNESCO Girona i amb la 
participació de l’alumnat de l’Escola de Riudellots.

Serveis socials
Atenció a les persones
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Cerimònia en honor del Venerable Fra. Dalmacius Ciurana

El passat 5 de juny, es va celebrar la cerimònia en honor del Venerable Fra. Dalmacius Ciurana, les restes del 
qual descansen a la Capella de Sant Miquel de la Parròquia de Riudellots de la Selva. Es va portar a terme una 
conferència a càrrec d’Elvis Mallorquí, una ofrena floral per part de la família i una per part de l’Ajuntament i 
una missa.

Fra Dalmau Ciu-
rana va néixer el 
1574 a Riudellots, 
al mas Ciurana 
(actualment Ca 
n’Aimeric) i va mo-
rir el 3 de juny de 
1637. Per aquest 
motiu es va fer un 
petit acte de record 
a la figura d’aquest 
riudellotenc del se-
gle XVII, a iniciativa 
de l’Associació de 
Veïns del poble i de 
la família Ciurana. 

Diada del Jubilat

Després d’un any de parèntesi a causa de la pandèmia, el passat 12 de juny vam poder tornar a celebrar la 
Diada del Jubilat a Riudellots. Més de 200 persones van assistir al concert de cobla a càrrec de l’Orquestra 
Maravella a la pista coberta de l’Escola de Riudellots. 

Al finalitzar el concert es va fer entrega d’uns obsequis commemoratius de la Diada a tots les persones jubi-
lades de Riudellots que hi varen assistir.
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El servei municipal de Llar d’Infants de 
Riudellots de la Selva disposarà d’una 
aula de P0 pel curs 2021-22. Així ho 
va decidir l’equip de govern d’acord 
amb la direcció del centre “amb la 
voluntat de conciliar la vida laboral i 
familiar de les famílies amb nounats”, 
tal com van destacar l’alcaldessa del 
municipi, Montserrat Roura, i la regidora 
responsable de l’àrea, Cristina Pineda.
 
“Pensem que és molt important poder 
oferir aquest servei al municipi,  encara 
que sigui deficitari per a les arques 
municipals, especialment pensant amb les famílies treballadores”, tal com va explicar l’alcaldessa Montserrat 
Roura. En aquest sentit Roura va explicar, també, que es va portar a terme un rigorós estudi econòmic agafant 
de referència les tarifes de municipis veïns que igualment ofereixen aquest servei.
 
Actualment, la Llar d’Infants de Riudellots de la Selva ofereix el servei a famílies amb infants d’1 a 3 anys 
amb la possibilitat dels serveis d’acollida matinal, i de menjador, gestionat pel Consell Comarcal de la Selva.

La tradicional Festa de la Fruita Fresca va 
donar el tret de sortida a la programació 
d’estiu de Riudellots. La jornada va 
començar amb una estona de diversió i 
somriures gràcies a l’espectacle familiar 
de circ HOPA-LI, i seguidament hi va 
haver una degustació de plàtans, pomes 
i prunes. 

Enguany, la festa va tenir lloc a la pista 
coberta de l’Escola, un espai més 
adient per complir amb les mesures de 
prevenció i seguretat per la COVID-19. 
L’esdeveniment va comptar amb la 
col·laboració de Dipsalut.

Educació
Nova línia P0 a la Llar d’Infants Municipal pel curs 2021-22

La Festa de la Fruita Fresca dona la benvinguda a l’estiu a Riudellots

Salut
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Instal·lats punts de llum al camí de Can Calvet

Obres

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

Enguany la puntuació obtinguda ha estat del 98,08 % de compliment dels 52 indicadors avaluats pel 
Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural de la UAB. En aquesta edició Riudellots 
ha millorat la puntuació obtinguda en la 
darrera edició, tot i augmentar l’exigència 
per part dels responsables avaluadors. 
“L’objectiu per a l’edició de l’any que ve és 
seguir treballant per obtenir el 100 % dels 
indicadors”, tal com va destacar el regidor 
responsable de l’àrea de Bon govern, 
transparència i processos participatius 
de l’Ajuntament de Riudellots de la Selva, 
Josep Santamaria.

El mateix regidor va recollir el guardó a 
l’acte de lliurament dels segells que va 
tenir lloc el dilluns, 10 de maig, a la UAB.

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

A principis del mes de maig van entrar en funcionament els nous 
punts de llum instal·lats en el camí asfaltat de Can Calvet, entre 
l’avinguda Girona i la urbanització Sector Ponent. L’actuació duta 
a terme va consistir en la instal·lació de quatre llums solars 
autònoms a les corbes, quatre ressalts de cautxú i vuit senyals 
de perill de ressalt, amb l’objectiu de millorar la visibilitat i la 
seguretat dels vianants.

Es tracta d’una de les propostes escollides pels veïns i veïnes 
en els pressupostos participatius del 2020. El cost total de la 
instal·lació ha estat de 3.866,67 €.
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Noves tecnologies

Riudellots de la Selva és un dels 18 municipis que, per 
segon any consecutiu, va ser escollida com a seu de la 
Mobile Week amb la voluntat d’apropar la tecnologia a 
la ciutadania a través de diferents activitats gratuïtes.
 
A Riudellots les activitats tindran lloc el divendres, 9 de 
juliol, a càrrec d’Alfons Cornella amb la ponència “Tec-
nologies Emergents i l’Impacte en tots nosaltres”, i de 
Josep Lluís Sanchez amb el taller “Tanta tecnologia, i 
ara què?”. Hi haurà un espai durant tota la jornada amb 
informació i tecnològica i una màquina impressora en 
3D que fabricarà un detall per als assistents i visitants 
que s’acostin.

A l’acte de presentació de la programació de la Mobile 
Week Catalunya 2021 al Palau de Pedralbes de Barce-
lona hi va assistir l’alcaldessa de Riudellots, Montserrat 
Roura, acompanyada de la regidora Carme Camps.

La Mobile Week Catalunya apropa la 
tecnologia amb activitats per tots els 
públics a 18 territoris catalans, entre 
ells Riudellots
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Des de l’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament 
de Riudellots s’han adequat dos contenidors de 
vidre com a refugi per a colònies de gats ferals. 
Aquests dos nous equipaments es troben al carrer 
Major, al costat del local de bústies de disseminat, 
i a l’avinguda Girona, al costat de les escales que 
accedeixen al Centre de Serveis El Lliri Blau.

A causa del protocol d’alimentació de colònies de 
gats ferals aprovat el passat 23 de març en Junta 
de Govern Local, només tenen permís per alimentar 
els gats d’aquestes colònies i tenir-ne cura les 
persones que tinguin l’autorització de l’Ajuntament. 
Us recordem que està prohibit alimentar els animals 
en les vies i els espais públics, especialment els 
animals salvatges urbans i a aquelles espècies 
considerades plaga.

Els dibuixos dels dos refugis els va fer l’artista Pau 
Morales i les il·lustracions dels rètols informatius 
de les colònies van anar a càrrec de la riudellotenca 
Montse Boada, una persona molt involucrada en la 
cura d’aquests animals.

Des de l’Ajuntament es continuen fent les 
esterilitzacions i els controls sanitaris pertinents 
per tal que les colònies estiguin controlades.

Adequats dos contenidors de vidre com a refugi de gats ferals

Amb l’objectiu de facilitar el desplaçament 
a l’hora d’anar a llençar les deixalles 
domèstiques, els veïns i veïnes del Veïnat de 
l’Estació disposen des de principis del mes de 
maig d’una nova àrea de reciclatge. Aquesta 
nova zona permet descongestionar la del camí 
de Caldes i dona resposta a les peticions dels 
veïns del veïnat de l’Estació que la demanaven.

El cost de l’actuació ha estat de 7.603,81 €.

Nova àrea de reciclatge al Veïnat de l’Estació

Medi ambient
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Durant el mes de maig es va iniciar una campanya de conscienciació sobre la importància de reciclar l’oli que 
fem servir als domicilis o establiments comercials del sector de la restauració, amb l’objectiu de disminuir 
el greu impacte ambiental que pot ocasionar l’oli domèstic. Un mal reciclatge no només causa danys 
ambientals, sinó que també afecta els desguassos de cada casa o comunitat de veïns en forma d’aigüera 
embussada o de garatge inundat.

La campanya d’abast comarcal inclou la visita d’un equip d’experts i informadors als comerços del poble que 
generen oli fregit, per tal d’assegurar-ne la correcta gestió. Seguidament, es faran diverses accions adreçades 
al conjunt de la població per fomentar la recollida d’oli. 

Segons un estudi recent, cada ciutadà de Catalunya genera una mitjana de 2,5 litres d’oli anuals. A Riudellots 
de la Selva generem cada any uns 5.000 litres d’oli domèstic entre tots, i només en recollim un 11,5% a la 
deixalleria. L’objectiu d’aquesta campanya serà revertir aquests números i augmentar el percentatge d’oli 
domèstic reciclat a la deixalleria. 

Campanya de reciclatge d’oli domèstic a Riudellots

Cultura
Entrega de premis de la 17a edició del Concurs Literari de Narració Curta

El 29 d’abril va tenir lloc el lliurament de premis de la 17a edició del Concurs Literari de Narració Curta de 
Riudellots de la Selva. A l’acte hi va participar l’alcaldessa de Riudellots, Montserrat Roura; la regidora de 
Cultura, Cristina Pineda; i Albert Dubé, bibliotecari de la Biblioteca Anna Nadal i Serra de Riudellots.

El jurat el van formar una mestra de l’escola, un membre de l’Ampa, una mestra de l’escola de Les Alzines i 
Albert Dubé. En aquesta edició hi va participar un total de 92 alumnes de l’escola, dels cursos 3r, 4t , 5è  i 6è. 
La regidora Cristina Pineda en va destacar l’altíssima participació. 

En la categoria Infantil A, la guanyadora va ser Anna Gil per “Els somnis!!! Es fan realitat?”, mentre que Jana 
Bernal per “L’avi i les seves ulleres” i Alba González per “La Natura i el seu amic el llop” van ser les dues finalistes.

En la categoria Infantil B, el guanyador va ser Aniol Gener per “Les històries del capità Edgar”, mentre que 
Èlia Matamala per “És possible” i Nina Comalada 
per “Un somni i un gat” van ser les dues finalistes. 

En la categoria Juvenil, la guanyadora va ser Mia van 
Gellecum de Les Alzines per “Un misteri no resolt”.

Finalment, el premi de la categoria d’Adults va ser 
per Ramon González de Sant Carles de la Ràpita 
per l’obra “La rondalla de l’arbre màgic”.

Tots els participants van ser obsequiats amb una 
mascareta solidària fabricada per les voluntàries 
de l’Oncolliga.
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Recentment s’han portat a terme diverses 
reformes al Pavelló d’Esports que serviran per 
millorar l’experiència i la pràctica esportiva en 
aquest recinte. En primer lloc, s’han reparat 
les esquerdes i s’ha impermeabilitzat el mur 
principal del Pavelló, adjacent al Camp de 
Futbol, aconseguint aturar les petites humitats 
que teníem a peu de pista.

En segon lloc, s’ha canviat el parquet de la 
pista del Pavelló. Primerament es va realitzar 
un tractament al terra de la pista, amb la 
creació d’una base de formigó sòlida per 
anivellar el lleuger pendent i posteriorment 
poder instal·lar el parquet flotant.  

També hem substituït les porteries antigues, 
actualitzant l’equipament amb nous fixadors, 
creant un sistema de fixació més segur. A 
més, els bancs de fusta tradicionals que 
utilitzaven els equips s’han canviat per noves 
banquetes amb fixació. 

Així mateix, s’ha instal·lat tres armaris d’emmagatzematge d’acer i d’alumini, a disposició de les entitats 
esportives perquè puguin disposar del seu propi material d’una forma més organitzada.

Finalment, s’ha actualitzat l’equipament del servei tècnic de les instal·lacions esportives, incorporant un nou 
disseny de camiseta tècnica pels monitors, polos de cotó per l’equip de recepció i atenció a l’usuari, amb la 
perspectiva d’incorporar dessuadores a l’octubre.

El Servei d’Esports de Riudellots va estrenar el mes de març passat una nova pàgina web més usable, intuïtiva 
i completa, amb l’objectiu de mantenir informats els seus usuaris en tot moment. A través del nou espai web, 
es podrà reservar cita, demanar informació i visualitzar les activitats disponibles. 

A la nova pàgina web del Servei d’Esports podreu trobar tota la informació relacionada amb els horaris de 
les activitats dirigides i les quotes. Recordeu que al Servei d’Esports teniu una àmplia oferta d’activitats per 
a joves i adults: condicionament físic, balls llatins, strong, zumba, step, ioga, estiraments, bodypump, pilates, 
bicicleta estàtica, gac o mix training. 

Podeu visitar la nova pàgina web del Servei d’Esports a www.serveidesports.cat.

Esports
Millores al Pavelló d’Esports

Nou espai web del Servei d’Esports
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Durant els mesos que la Piscina 
Municipal està tancada des del 
Servei d’Esports es porten a terme 
diverses accions de manteniment 
i millora de l’equipament. Així, hem 
aprofitat per desmuntar els motors 
i revisar-los, canviar les reixetes 
perimetrals, buidar la piscina i 
canviar les peces de ceràmica 
desencolades, etc. L’equip de 
Prodaisa ha repassat el sistema 
de regadiu automàtic, solucionant 
desperfectes i fugues d’aigua.

Una de les accions previstes per a la temporada passada que no es va poder dur a terme és l’actualització del 
dispositiu del control d’accés pels usuaris a la Piscina Municipal. Enguany, instal·larem un sistema de lectors 
nou, per tal que els usuaris puguin tornar a entrar a la piscina amb el seu carnet d’accés.

També durant aquest últim any hem portat a terme un procés de restauració dels para-sols. El 2020 en vam 
reparar tres i se’n van col·locar tres de nous. Aquest any, hem repetit aquesta acció: reparar-ne tres i col·locar-
ne tres més. Per a la gent gran hem col·locat unes noves baranes per facilitar l’accés a l’aigua i minimitzar el 
risc de caigudes o lesions.

Quant al bar, s’han canviat les neveres a causa de l’antiguitat de les existents i hem actualitzat el sistema de 
caixa del bar, col·locant un sistema informatitzat per realitzar el cobrament amb targeta de crèdit o efectiu. A 
més, hem col·locat un punt d’accés WIFI per la zona del bar.

Totes aquestes accions estan encaminades a estar preparats perquè en el moment d’obrir l’equipament al 
públic, tot funcioni a la perfecció.

Aquest mes de juny han finalitzat els 
treballs d’instal·lació del parc de cal·listènia 
ubicat a la zona de la pineda, entre la tirolina 
i zona esportiva. 

L’equipament està pensat per practicar-
hi la cal·listènia o l’anomenat street 
workout, dues modalitats esportives que 
consisteixen en l’entrenament personal 
mitjançant el pes corporal.

Per complementar aquest nou espai esportiu s’ha instal·lat també un aparell de bicicleta el·líptica. Aquesta 
actuació va ser una de les propostes més votades en els Pressupostos Participatius del 2020.

Preparació de la Piscina Municipal per la temporada d’estiu

En marxa el parc de cal·listènia
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Junts per Riudellots

Estem en el període de l’any en què els dies són 
més llargs.

Més claror per fer més coses, com gaudir dels 
pas-sejos, entreteniments...

Convida a gaudir més de l’exterior.

La situació en què ens trobem encara ve marcada, 
però, per restriccions.

Període de revetlles, tan celebrades en el nostre 
país! Aquest any limitades en nombre de persones, 
no es permeten activitats de ball o similars, limitació 
d’horaris en els serveis de restauració, distància, 
mascareta...

Celebrem la festa de Sant Joan en grups reduïts 
de familiars i/o amics. Gaudim-la en aquestes 
condicions. Amb la vacuna i les mesures 
preventives, podem dir que anem pel bon camí. 

Des de fa setmanes que en el mapa de registre 
de malalts de COVID-19 de la Generalitat de 

Catalunya, Riudellots no hi surt. Vol dir que no n’hi 
ha cap de nou.

Amb l’esperança que de cara a l’estiu tardor hagi 
millorat encara més la situació, entrarem en 
període d’estiu que serà ben merescut després de 
tants mesos de tenir limitades les sortides.

Aprofitem el bon temps per gaudir de la natura i 
recuperem la pràctica d’aficions que poguéssim 
tenir limitades pels efectes de la pandèmia.

Un any més, ens han reconegut la transparència 
amb la qual actuem a l’Ajuntament i ens han fet 
entrega del segell infoparticipa 2020 a la qualitat 
i la transparència de la comunicació pública local 
que així ho certifica.

És el segon any que Riudellots ha estat municipi 
escollit per participar com a seu de la Mobile 
Week Catalunya, apropant la tecnologia a tots 
els públics, combinant activitats presencials amb 
digitals. Aquest esdeveniment tindrà lloc el dia 
9 de juliol a Riudellots, un dels quatre municipis 
participants de la província de Girona. Tot un luxe!

ENCARANT L’ESTIU SENSE PARAR
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S’ha constituït el nou Govern de la Generalitat i estem al seu costat per aconseguir les fites de país marcades 
arran del mandat de l’1 d’octubre.

En el període d’estiu aprofitem també tot el que ens ofereix el sector cultural: cinema, teatre, circ, auditoris i 
altres, tant en espais lliures com tancats i habilitats, sempre amb les mesures corresponents.

També esperem encarar bé la celebració de la Festa Major d’enguany i poder-la gaudir d’allò més. Ens haurem 
d’atendre a les mesures que ens marquin i esperem poder fer una programació per a totes les edats d’allò 
més lluïda!

Grup Municipal de Junts per Riudellots
Juny 2021
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CONTINUEM IGUAL (O NO)

Estem a l’equador de la legislatura. Portem dos 
anys de govern municipal i continuem igual que 
quan es va iniciar la legislatura 2019-2023.

La pandèmia ha marcat bona part d’aquesta eta-
pa i ha provocat situacions que no es podien ima-
ginar a mitjans de l’any 2019. Però com sempre, 
les coses es poden fer bé o malament. Des d’un 
primer moment el Grup Municipal d’ERC-AM, i 
com no podia ser de cap altra manera, s’ha mos-
trat disposat a participar i col·laborar amb l’equip 
de govern fent propostes, demanant taules parti-
cipatives amb les entitats del poble, parlant amb 
la gent, etc., i en tots els casos aquesta voluntat 
mostrada pel nostre grup ha estat rebutjada per 
part de l’alcaldessa i el propi equip de govern. 
Aquesta situació no tan sols es manté sinó que 
s’agreuja cada dia que passa.

El no entendre que les coses quan es fan conjun-
tament i amb la participació de tots surten millor i 
són més eficients i eficaces, fa que el que hi surti 
perdent sempre sigui el poble i les seves ciutada-
nes i ciutadans. Però això és el que ha succeït i 
continua succeint en aquest consistori fins a dia 
d’avui. No haver volgut escoltar la petició de millo-
rar les bases dels ajuts a les famílies i als comer-
ços per tal que no hagués passat el que va passar 
(no gastar més d’un 9% de la partida destinada 
als ajuts) o no haver parlat d’allargar els ajuts a 
comerços i famílies durant aquest 2021, o no vo-

ler escoltar la demanda de rebaixar la quota de 
P0 quan es gasten centenars de milers d’euros 
en compra de terrenys, o el fet d’haver hagut de 
revocar un acord de Ple com va passar amb el 
tema de l’Hostal Nou, i així podríem posar dese-
nes d’exemples d’aquesta situació. I això pel fet de 
no voler tenir en compte el parer dels cinc regidors 
d’ERC-AM que representen gairebé el 50% dels vo-
tants del nostre municipi.

El problema de tot això és que es tracta d’un tema 
d’actitud i de no voler admetre equivocacions i per 
tant és un problema difícil de resoldre. Un exem-
ple de tot això el trobem en els fets del passat 
2020 que van desembocar en la dimissió del por-
taveu de JxR, el Sr. Xavier López. En aquest cas, 
el nostre grup va proposar la creació immediata 
d’una comissió d’investigació per tal d’estudiar els 
fets, aclarir-los i retornar la normalitat al consis-
tori el més aviat possible, sempre pensant en el 
bé de tots, inclús en benefici de la pròpia persona 
afectada. Doncs bé, sis mesos després d’haver-
se negat la seva creació per part de l’alcaldessa, 
s’ha acceptat crear una comissió d’informació per 
tal d’estudiar el tema. En informàtica sis mesos 
és una eternitat, i ens temem que moltes de les 
dades que ens ajudarien a saber que va passar ja 
no hi seran. El problema de tot això és que en lloc 
d’esvair dubtes sobre els fets, encara en genera 
més!

ERC
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A part del malestar, els regidors d’ERC-AM i els participants del grup continuem aportant i proposant mi-
llores per la nostra població. En aquest últim any hem aportat diferents propostes i mocions per millorar la 
vida dels vilatans de Riudellots o incrementar la transparència del consistori (moltes d’elles rebutjades per 
l’equip de govern). Hem continuat demanant la creació de la figura del “defensor/a del ciutadà”, augmentar 
la declaració de bens dels càrrecs electes, millores en la participació per part dels veïns i veïnes, millores 
en la gestió del menjador escolar assumint-ne la gestió amb l’AMPA, aturada de desnonaments durant la 
pandèmia, fomentar la venda o lloguer d’habitatge incrementant l’IBI de pisos desocupats de llarga durada, 
propostes per desencallar la situació de l’Hostal Nou, etc., i també diferents mocions com per exemple, la de 
suport a l’Amnistia, a la de suport a  Pablo Hasel, la de commemoració del dia internacional de les dones, per 
la creació d’un carnet jove municipal, per reclamar una millora urgent de la gestió de les prestacions i subsi-
dis d’atur i el cobrament dels ERTO, etc. La major part aprovades, algunes d’elles presentades conjuntament 
pels dos grups municipals amb consens, com volem que sigui, i també, una part, refusades, lamentablement. 
 
A més, hem proposat petites actuacions de millora pel poble, algunes han estat recollides de les aportacions 
d’alguns ciutadans, perquè només entre tots, farem un poble millor. Moltes gràcies!
 
Desgraciadament no podem canviar la manera de ser de les persones, però nosaltres tampoc canviarem la 
nostra manera de ser i continuarem fent propostes en bé de la gent i del poble, tot esperant que algun dia 
trobem un interlocutor a l’altre costat. Alguna llum de canvi hem vist en l’actitud d’algun regidor/a tot i que 
ens temem que no es deixarà que vagi a més, donat que segurament algú ja ha començat a pensar en què 
hi haurà eleccions d’aquí a dos anys.

Seguiu cuidant-vos!!!!!

GM ERC-AM Riudellots de la Selva
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Acords de Ple
Ple de l’Ajuntament del 21 de desembre de 
2020

S’aproven per unanimitat les actes de les sessions 
del 21 de setembre, 11 de novembre, 13 de 
novembre, 17 de novembre i 9 de desembre. 

S’aprova inicialment amb els vots a favor de Junts 
i les abstencions d’ERC el pressupost municipal 
general la plantilla de personal municipal per a 
l’exercici 2021.

S’acorda per unanimitat canviar el nom dels 
Vigilants municipals per Guàrdies municipals i 
s’aprova la modificació del reglament del cos. 

S’aprova amb tots els vots favorables ratificar el 
decret d’Alcaldia en el qual l’alcaldessa, Montserrat 
Roura, renúncia al règim de dedicació exclusiva a 
l’Ajuntament. 

S’aprova per unanimitat el conveni de col·laboració 
entre el Departament d’Interior i l’Ajuntament de 
Riudellots de la Selva per a l’adhesió al protocol de 
seguretat contra les violències sexuals en entorns 
d’oci.

També per unanimitat s’aprova el Conveni entre 
el Consell Comarcal de la Selva i l’Ajuntament de 
Riudellots de la Selva per a la gestió dels convenis 
entre l’Agència de Residus de Catalunya i els SIG 
d’Ecoembes i d’Ecovidrio.

S’aprova provisionalment amb tots els vots a favor 
la modificació puntual del text refós de les normes 
subsidiàries de planejament per modificar el límit 
entre la zona “Industrial 1000 Central” i “Industrial 
800 Central”, del Polígon Central UA8. 

Es ratifica per unanimitat l’acord de dissolució de 
la Mancomunitat de la Conca de l’Onyar, ja que el 
Consorci de la Costa Brava gestiona la prestació 
del servei d’abastament en alta dels municipis de 
Campllong i de Riudellots de la Selva.

S’aproven amb els vots a favor de l’equip de 
govern i els vots en contra de l’oposició el conveni 
expropiatori de mutu acord entre la Sra. Roser 
Abras Dalmau i l’Ajuntament de Riudellots de la 
Selva.

S’aprova per unanimitat la modificació del contracte 
a Gran Calidad Constrastada SL, per a l’ampliació 
del servei de neteja de l’escola en una hora diària 
de dilluns a divendres, que representa un increment 
del preu d’adjudicació de 2.160 €. 

S’aprova inicialment per sis vots a favor i cinc 
vots en contra la modificació de l’Ordenança 
municipal de circulació. Hi incorpora la regulació 
corresponent a les zones d’estacionament a horari 
limitat i la regulació de l’ús de vehicles de mobilitat 
personal, com ara patins, patinets, monopatins i 
ginys similars. 

Per unanimitat el Ple acorda mostrar suport a la 
moció aprovada pel govern català que exigeix la 
paralització dels desnonaments mentre durin els 
efectes de la pandèmia de la COVID-19. 

No prospera amb cinc vots a favor i sis vots en 
contra la modificació l’Ordenança Fiscal de l’impost 
de Béns Immobles afegint en el seu redactat un 
nou article que reconegui el recàrrec del 50% per 
habitatges desocupats permanents. 

S’aprova per unanimitat exigir al govern de l’Estat 
el traspàs de la gestió de les prestacions i subsidis 
d’atur que actualment gestiona el SEPE per tal 
que des del SOC es pugui oferir una política 
integral d’ocupació que contempli totes les seves 
dimensions.

Es donen per assabentats els components del 
Ple del nomenament del regidor Sr. Josep Lluís 
Santamaria com a segon tinent d’alcalde i portaveu 
del grup municipal de Junts per Riudellots.
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Ple de l’Ajuntament del 20 de gener de 2021

Amb tots els vots a favor, l’Ajuntament de Riudellots 
adopta el compromís de reduir les emissions de 
CO2 en el seu territori en més del 40% i d’elaborar 
un Pla d’Acció pel Clima i l’Energia d’acord amb 
l’adhesió al Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses per una 
Energia Sostenible Local. 

Mitjançant sorteig públic es designen les meses 
electorals per a les eleccions del Parlament del 14 
de febrer. S’aprova per unanimitat. 
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Junta de Govern Local del 23 de febrer de 
2021

S’aprova l’acta de la sessió anterior.

S’aprova l’autorització, disposició i ordenació (FASE 
ADO) i/o reconeixement de l’obligació (Fase O) de 
les despeses en matèria de contractació, contractes 
patrimonials i privats, i responsabilitat patrimonial 
per diversos imports.

S’atorga llicència urbanística a M C C per a la 
legalització d’un cobert de pati de l’explotació de 
bestiar de la granja del Mas Prats. També s’atorga 
llicència urbanística a J S A per a la instal·lació solar 
fotovoltaica a la coberta de l’habitatge del carrer 
Xaloc, 10. També s’atorga llicència urbanística a 
Bovins i Serveis La Selva SL per al canvi de canals i 
baixants de PVC dels coberts del bestiar al Mas Vidal. 
També s’atorga llicència urbanística a A B V per a la 
tala de tres pins a Can Pepet Riurola. També s’atorga 
llicència urbanística a M R C per a la perforació 
d’un pou al polígon 2 parcel·la 53. També s’atorga 
llicència urbanística a Gurbtec Telecom SL per a la 
construcció d’una arqueta de telecomunicacions al 
carrer Onyar, 98. També s’atorga llicència urbanística 
a Nedgia Catalunya SA per a l’obertura rasa per 
canalització de gas al carrer Arboç. 

S’aprova la comanda de serveis presentada per la 
Universitat de Girona per realitzar una valoració 
de l’auditoria del sistema de correu electrònic de 
l’Ajuntament de Riudellots per part de l’empresa 
Incide Digital Data SL, per un import de 756,25 €. 

S’accepta el pressupost presentat per Serveis Vials 
del Vallès SL per al subministrament de dues bandes 
reductores de velocitat i quatre senyals de trànsit, 
per un import de 1.033,58 €. 

Es convoca licitació pública per a la contractació del 
projecte “Projecte simplificat per al condicionament 
del camí de Ca N’Abras a Riudellots de la Selva”, per 
un pressupost màxim de 139.066,75 €. 

S’aprova el conveni amb el Consell Comarcal de 
la Selva per la delegació de la competència de 
la recollida i control dels animals de companyia 
abandonats, perduts i/o ensalvatgits, amb una 
vigència de 4 anys.

Junta de Govern Local del 9 de març de 2021

S’aprova l’acta de la sessió anterior.

S’aprova l’autorització, disposició i ordenació (FASE 
ADO) i/o reconeixement de l’obligació (Fase O) de 
les despeses en matèria de contractació, contractes 
patrimonials i privats, i responsabilitat patrimonial, 
per un import de 39.089,07 €.

S’atorga llicència urbanística a Selecció Regisa SA 
per a la substitució d’equips de fred i construcció 
d’una passarel·la a la coberta a l’avinguda Mas Pins, 
106-112. També s’atorga llicència urbanística a D C C 
per a l’obertura del carrer per connexió a sanejament 
al carrer Gregal cantonada amb el carrer Migjorn, 1. 

S’atorga subvenció a l’Agrupació Cultural i Esportiva 
de Riudellots (ACER), per un import de 18.200,00 € 
per sufragar part de les despeses de l’any 2021 dels 
equips de futbol sala i secció d’atletisme. 

S’atorga subvenció a la Coral “Les Veus del Cric”, per 
un import de 3.056,30 € per al finançament de la 
seva activitat cultural per a l’any 2021. 

S’atorga subvenció al Club Handbol Riudellots, per 
un import de 5.794,00 € per sufragar part de les 
despeses de la temporada d’handbol 2020/2021.

S’atorga subvenció a l’Associació de Propietaris del 
Polígon industrial de Riudellots de la Selva (APRS), 
per un import de 25.000,00 € per les accions de 
dinamització empresarial i pel servei privat de 
vigilància en el polígon industrial de Riudellots de la 
Selva.

Acords de Junta de Govern
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S’accepta el pressupost presentat per David Xandri 
Jurado per a la col·locació d’un tancat de fusta 
tractada amb una porta d’una fulla batent a l’àrea 
de recollida selectiva del Veïnat de l’Estació, per un 
import de 2.764,32 €. 

S’accepta la sol·licitud de pròrroga del termini del 
contracte d’arrendament de l’habitatge situat al 
carrer Verge de Núria 28, baixos C, per un període 
màxim de sis mesos. 

S’accepta la sol·licitud de pròrroga del termini del 
contracte d’arrendament de l’habitatge situat al 
carrer Verge de Núria 28, 1r B, per un període màxim 
de sis mesos.

S’accepta la sol·licitud de pròrroga del termini del 
contracte d’arrendament de l’habitatge situat al 
carrer Verge de Nuria 28, 2n C, per un període màxim 
de sis mesos.

S’atorga llicència urbanística a Agrocat 93 MRM 
SL per al projecte d’execució nova línia subterrània 
MT a 25 Kv circumgir2 i nou cm 110485 per a nous 
subministraments al carrer Onyar, 40-44.

Junta de Govern Local del 23 de març 2021

S’aprova l’acta de la sessió anterior. 

S’accepta la recepció de la instal·lació de la nova 
xarxa d’abastament d’aigua potable de l’obra “Portada 
d’aigua potable a l’empresa Frigorífics Costa Brava 
amb canonada PE.AD.PN-10 DN200 mm”.

S’atorga llicència urbanística a Selva Serveis SL 
per a la modificació i adequació interior d’una nau 
destinada a magatzem, a l’avinguda Mas Vilà, 126-
128. També s’atorga llicència urbanística a J P V per 
a la tala de pins que tenen processionària al polígon 
5 parcel·la 15. També s’atorga llicència urbanística 
a E B C per a la reforma bany i cuina a Can Peret 
Vermell. 

S’aprova l’autorització, disposició i ordenació (FASE 
ADO) i/o reconeixement de l’obligació (Fase O) de 
les despeses en matèria de contractació, contractes 
patrimonials i privats, i responsabilitat patrimonial 
per un import de 56.469,41 €. 

S’atorga subvenció als Castellers de les Gavarres, 
per un import de 2.000,00 € per a la realització i 
desenvolupament del fet casteller en el territori. 
Es disposa el pagament d’una bestreta inicial de 
1.200,00 €. 

S’atorga subvenció a l’AMPA Llar d’Infants de 
Riudellots, per un import de 2.418,20 €.

S’accepten diversos pressupostos presentats per 
un seguit d’empreses per a la contractació d’una 
actuació el dia 25 d’abril amb motiu de la diada de 
Sant Jordi. 

S’accepta el pressupost presentat per l’empresa 
Green Tal SA, per un import de 1.566, 95 €, per a la 
contractació dels serveis d’una APP de descàrrega 
gratuïta denominada “Linea Verde”.

S’accepten les condicions econòmiques que consten 
en el contracte presentat per la companyia mercantil 
Electromaps SL, per a la prestació del servei de 
gestió del punt de recàrrega de vehicles elèctrics 
instal·lat a la plaça de l’Ajuntament.

S’aprova el Protocol d’alimentació de colònies de 
gats ferals i la sol·licitud d’atorgament i renovació 
per alimentar gats ferals. 

S’accepta el pressupost presentat per Joan Frigola 
Dilme, per un import de 2.831,40 €, per al servei de 
captura de coloms. 

S’accepta el pressupost presentat per Joan Frigola 
Dilme, per un import de 2.553,10 €, per al servei de 
control de la vespa asiàtica. 
S’atorga subvenció al Club de Petanca Riudellots, per 
un import de 1.700,00 €, per a les despeses del club. 

S’accepta el pressupost presentat per Serveis Vials 
del Vallès SL, per un import de 1.142,53 €, per al 
subministrament de bandes reductores i quatre 
senyals d’alumini. 
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