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Benvolguts veïns, benvolgudes veïnes,

Tot i que la paraula pandèmia encara està present en el nostre dia a 
dia, aquests últims mesos hem pogut tornar a sortir, reunir-nos amb 
els nostres, gaudir de la cultura i d’altres festivitats. Tot ha sigut gràcies 
a la responsabilitat de la ciutadania i a la vostra diligència a l’hora de 
seguir les mesures de seguretat. 

L’arribada de la vacuna també ha suposat un canvi molt important 
en la lluita contra la Covid-19. Fins al dia d’avui, vacunar-se continua 
essent la principal eina per fer front a la malaltia, ja que ens protegeix 
d’emmalaltir greument i col·lapsar els hospitals. A la comarca de la 
Selva passem del 70% de la població vacunada, i hem de seguir 
treballant perquè aquest tant per cent creixi.

Com sempre, el nostre objectiu principal és cuidar dels interessos de 
tots els riudellotencs i riudellotenques. Per això, hem seguit treballant 
per renovar espais del municipi, organitzar festes per a tota la família, 
posar en valor la multiculturalitat de la nostra gent, impulsar campanyes 
per lluitar contra el canvi climàtic o conscienciar sobre feminisme.

Quan es van relaxar les mesures per la pandèmia, de seguida els 
veïns i les veïnes de Riudellots van posar fil a l’agulla per començar 
a organitzar tota mena d’esdeveniments, sobretot a l’aire lliure, per 
recuperar la vida al municipi, com el ‘Mulla’t per l’Esclerosi Múltiple’, 
que va reunir més de 1.000 €; la campanya de donació de llet, amb 
gairebé 100 litres recaptats; les jornades de portes obertes al FoodLab 
o la fabulosa Festa Major, durant la qual vam gaudir d’allò més. Cal 
destacar també els esdeveniments esportius, com la caminada i 
bicicletada, i les activitats dels joves de Riudellots, com la pintada d’un 
mural a la façana de l’Espai Jove.

En definitiva, continuarem treballant per satisfer les necessitats dels 
nostres veïns i veïnes i del nostre municipi. I esperem que ben aviat, 
puguem deixar enrere aquesta pandèmia que tant ens ha canviat 
la nostra realitat. Junts ho farem possible. No abaixem la guàrdia, 
vacunem-nos, rentem-nos les mans, posem-nos la mascareta, 
respectem les distàncies, seguim les mesures de seguretat... és 
responsabilitat de tothom.

Us deixo a continuació una nova edició del BIM, en el qual podreu 
trobar les notícies més destacades dels últims mesos. Per a qualsevol 
qüestió o suggeriment que us pugui sorgir tot llegint el BIM, no dubteu 
a posar-vos en contacte amb l’Ajuntament.

Aprofito l’ocasió, en nom de l’Ajuntament, per desitjar-vos unes Bones 
Festes i millor any 2022. 

Montserrat Roura i Massaneda
Alcadessa de Riudellots de la Selva
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Acte de comiat per jubilació i agraïment al mossèn Jaume Julià i Vidal

El 5 de setembre passat va tenir lloc a 
l’església de Riudellots de la Selva l’acte 
de comiat per jubilació i agraïment al 
mossèn Jaume Julià i Vidal, que enguany 
va deixar de prestar els seus serveis a la 
parròquia després de 19 anys al càrrec. 

Des del 2002, el mossèn Jaume Julià 
ha atès amb estima i atenció tots els 
vilatans i vilatanes de Riudellots que han 
necessitat les seves funcions com a 
rector de la parròquia. Des de l’Ajuntament 
de Riudellots li vam agrair honestament 
la seva tasca i li vam desitjar molta sort i 
salut en la seva nova etapa. 

A l’acte hi va assistir l’alcaldessa, 
Montserrat Roura, i el regidor Josep 
Santamaria, que li varen fer entrega d’uns 
obsequis en nom de l’Ajuntament i del 
poble de Riudellots. També hi van assistir 
el cap de l’oposició, Lluís Barnés, i les 
regidores Sílvia Peraferrer i Anna Adroher.

La campanya de donació de llet en recull gairebé 100 litres

La campanya de donació “Cap infant sense llet”, que es va portar a terme a Riudellots de la Selva del 26 de 
juliol al 14 d’agost, va recollir un total de 98 litres de llet, gràcies a les donacions que els veïns i veïnes van 
dipositar al supermercat Novavenda, a la carnisseria Güell i a les oficines municipals. 

Des de l’Ajuntament de Riudellots volem donar les gràcies a totes les persones que van fer la seva donació i 
als establiments adherits a la campanya.

Serveis socials
Atenció a les persones
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El mes de novembre passat s’ha incorporat al cos de Vigilants Municipals de Riudellots una nova agent. Amb 
ella s’ha completat la plantilla de 4 agents al servei de la ciutadania de Riudellots. Us recordem que el número 
de telèfon de contacte dels Vigilants Municipals és el 681 103 092.

Riudellots de la Selva va participar durant el mes de juliol en una nova edició del ‘Mulla’t per l’Esclerosi Múl-
tiple’, una iniciativa solidària de la Fundació EM per conscienciar la població i recaptar fons per lluitar contra 
aquesta malaltia. 

Durant el diumenge, 11 de juliol, es van recaptar a la Piscina Municipal un total de 1.049,35 €, que es destina-
ran íntegrament a millorar les condicions de vida dels infants afectats per la malaltia mitjançant la Fundació 
Esclerosi Múltiple. Es van recollir 23,89 € de donatius, 263,46 € d’entrades i 762 € en material venut.

Va ser una gran jornada en la qual van participar sis persones voluntàries de Riudellots, que van fer possible 
la venda de material. Des de l’Ajuntament els volem agrair la seva tasca, així com la de totes les persones que 
hi van aportar el seu gra de sorra.

Es completa la plantilla dels Vigilants Municipals

El ‘Mulla’t’ recapta a Riudellots 1.049,35 €

Salut

Seguretat
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Riudellots de la Selva va decidir 
que la pubilla i l’hereu de l’any 
2021 fossin la Sandra Rigau 
Valverde i en Sergi López Xirgo. 
A més, també es van designar 
l’hereu i la pubilla del 2020: Pau 
Comalada Coll i Nora Corominas 
Pedro. 

Les votacions per escollir-los 
es van dur a terme gràcies a un 
sistema de votacions en línia on 
hi podien participar totes aquelles 
persones que estiguessin empa-
dronades a Riudellots de la Selva. 

El període de votació va ser des del 21 de setembre fins al 2 d’octubre. Només es va poder emetre un vot per 
persona. 

Joventut
Elecció de la pubilla i l’hereu 2020 i 2021

Els joves de Riudellots pinten un mural a la façana de l’Espai Jove

Durant els mesos de novembre i 
desembre de 2021 es va pintar un 
mural a la façana de l’Espai Jove, 
amb la participació dels joves de 
Riudellots. El procés, impulsat per 
l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament 
de Riudellots, va iniciar-se el 
mes de novembre amb un taller 
participatiu a l’Espai Jove en el 
qual es va fer una aproximació a 
l’art urbà, el muralisme i el grafit. 
També es van visionar exemples 
de murals realitzats per diversos 
artistes, tal com ha explicat 
el regidor de joventut, Gerard 
Fabrellas. A més, es va fer una 
pluja d’idees i un debat sobre què 
es volia reflectir en el mural i es van fer proves gràfiques i de disseny. Al mes de desembre, es van fer dues 
sessions per pintar el mural amb els joves de l’Espai Jove, durant les quals es van pintar dos murals a 
diferents façanes de l’Espai: un al costat de la porta d’entrada i l’altre, a la part posterior de l’edifici. Entre 
les dues façanes, es pot llegir “Espai Jove”, a través de dos murals integrats que conviden a donar la volta 
a tot l’edifici. Tant el taller previ com la pintada del mural van ser dinamitzades per Adrià Sanz, del col·lectiu 
Muntaia Studio.
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 Nou cobert al pati de la Llar d’Infants

Finalitzen les obres d’asfaltatge del camí de Ca n’Abras

Asfaltats els carrers Romaní, Farigola i Arboç del Polígon Industrial

Obres

La Llar d’Infants de Riudellots va començar el curs 
2021-22 amb un nou cobert al pati per resguardar 
de la pluja els seus usuaris. Recentment s’hi va 
col·locar una coberta de policarbonat de 3,30 x 5,20 
m aproximadament, que cobreix un tram del pati de 
la Llar d’Infants. D’aquesta manera es pot utilitzar 
els dies de pluja. 
 
Aquesta actuació va ser una de les propostes més 
votades en els Pressupostos Participatius del 2020. 
La va portar a terme l’empresa Castelló Martí 2008 
SL i va tenir un cost total de 2.839 €, més IVA.

A principis de setembre van finalitzar les obres 
d’asfaltatge del camí de Ca n’Abras. Han servit per 
condicionar l’accés als camps i parcel·les del tram 
que s’inicia al camí de Can Pujadas, a l’altura de Can 
Coll, fins al carrer Farigola, al Polígon Industrial.

L’actuació va aprofitar la totalitat de la secció 
actual, va estendre les capes de paviment i es van 
reconduir les aigües per una cuneta de formigó, 
sense eixamplar el camí. 

Les obres vam comptar amb un pressupost total de 
79.500,00 €, més IVA.

A finals de juliol es van iniciar els treballs d’asfaltatge 
de tres carrers del Polígon Industrial de Riudellots de 
la Selva. L’actuació s’emmarca en el pla de millores i 
manteniment que l’Ajuntament del municipi realitza 
periòdicament als carrers de la zona industrial. 

En aquesta ocasió es van asfaltar els carrers 
Romaní, Farigola i Arboç. Els treballs els va 
executar l’empresa Construccions Fusté SA, amb 
una inversió total de 129.316,73 €.
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Amb la voluntat de facilitar l’accés i adequar l’espai a les necessitats actuals, recentment s’ha creat una 
rampa interior a l’accés de la sala d’exposicions de la Casa de Cultura de Riudellots. La reforma permet salvar 
l’escaló de 14 cm d’entrada que hi havia fins ara i facilita l’entrada a tothom. 

La seva construcció ha estat a càrrec d’Obres i Construccions Germans Cruz NG 2012 SL, amb un cost de 
3.820 €, més IVA.

Adequació de l’accés a la sala d’exposicions de la Casa de Cultura 

La Llar d’Infants de Riudellots de la Selva ha reo-
bert les portes aquest curs escolar 2021-22 amb 
la novetat d’una aula de P0, que inicialment donarà 
servei a 3 famílies amb la previsió que el nombre 
de criatures augmenti al llarg del curs. 

L’obertura de la l’aula de P0 respon a la voluntat 
de l’Ajuntament de facilitar la conciliació de la vida 
laboral i familiar de les famílies amb nounats.

Durant aquest estiu s’han dut a terme diverses 
millores dels espais, entre elles un nou cobert de 
policarbonat que cobreix un tram del pati de la Llar 
d’Infants i que permetrà que es pugui utilitzar els 
dies de pluja. Aquesta actua-
ció va ser una de les propos-
tes més votades en els Pres-
supostos Participatius del 
2020. 

Actualment, la Llar d’Infants 
de Riudellots de la Selva ofe-
reix el servei a famílies amb 
infants de 0 a 3 anys, amb 
la possibilitat dels serveis 
d’acollida matinal i de menja-
dor.

A P1 el curs ha començat amb 
9 alumnes i a P2, amb 10.

Educació
La Llar d’Infants de Riudellots estrena aula de P0



8 Butlletí d’informació Municipal

Després de la intensa campanya 
“Recicla l’oli amb el reciclolidor 
de la Selva” que Riudellots i altres 
municipis de la Selva van dur a terme 
al llarg del mes de juny d’enguany, 
l’Ajuntament de Riudellots va iniciar 
des del 9 d’agost passat el servei 
de recollida d’oli vegetal al mercat 
setmanal.

Amb aquest nou servei, l’Ajuntament 
vol facilitar la separació a la llar i 
el posterior reciclatge de tot l’oli 
vegetal i de conserves que generem els veïns i veïnes de Riudellots, per evitar el seguit de problemàtiques que 
vàrem presentar durant la campanya anterior: la contaminació provocada per l’oli que arriba sense depurar al 
medi natural o els embussaments que pot causar tant a casa com als col·lectors municipals.

Per utilitzar-lo, només cal seguir les instruccions del fullet que acompanyava l’embut reciclolidor, consistent 
a utilitzar una ampolla d’aigua qualsevol i introduir-la ben tapada al nou contenidor del mercat o directament 
a la deixalleria, com ja es feia fins ara.

La vespa asiàtica té un impacte molt negatiu per a la biodiversitat d’insectes natius i en els serveis de 
pol·linització en general. La seva presència també provoca grans danys econòmics als apicultors. Per això, 
l’Àrea de Medi Ambient de Riudellots ha dut a terme una campanya de control de plagues durant l’any 2021 
per tal de disminuir els exemplars d’aquest insecte vingut del sud-est asiàtic.  

L’empresa BERSA va col·locar un total de 40 trampes repartides pel centre del poble, veïnats i urbanització del 
voltant del municipi i en diferents punts de les vies verdes.

Es varen fer 5 controls de cada una de les trampes durant la primavera i estiu d’aquest any 2021 amb els 
resultats següents:

1r recompte fet el dia 29 d’abril: 178 vespes asiàtiques
2n recompte fet el dia 13 de maig: 562 vespes asiàtiques
3r recompte fet el dia 2 de juny: 579 vespes asiàtiques
4t recompte fet el 22 de juny: 491 vespes asiàtiques
5è i últim recompte fet el 7 de juliol: 126 vespes asiàtiques
Es van capturar un total de 1936 vespes entre reines i obreres.
Tot i que a les trampes també s’hi capturen vespes comunes, mosques i mosquits, no s’ha capturat cap 
abella de la mel, ja que el producte que fa servir l’empresa per fer les captures no les atrau.

Nou servei de recollida d’oli vegetal al mercat setmanal

Control de la vespa asiàtica a Riudellots

Medi ambient
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L’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de Riudellots de la 
Selva ha preparat una campanya amb rètols dissenyats per 
Roser Matas per tal de sensibilitzar la ciutadania i fer una 
crida al civisme. 

Malauradament les deixalles i els excrements de gos en 
diversos punts freqüentats per vianants a l’entorn del 
municipi en malmeten la imatge. Els cartells s’han distribuït 
en els punts on es concentren la majoria d’accions incíviques.

La regidora de Medi Ambient, Carme Camps, ha explicat que 
“és responsabilitat de tots i totes mantenir un municipi net i 
lliure de porqueria, per això esperem que la campanya ajudi 
a conscienciar la ciutadania”.

En total s’han col·locat 60 rètols, repartits en 30 punts 
diferents.

Campanya de sensibilització i crida al civisme a l’entorn de Riudellots

Un any més, en el marc de la Setmana 
de la Mobilitat Sostenible i Segura i de la 
programació dels actes de la Festa Major, 
l’Ajuntament de Riudellots de la Selva va 
organitzar una caminada i una bicicletada 
popular.

La XVIII caminada va tenir lloc el dissabte 25 
de setembre, a les 9.00 h. Va començar a la 
plaça de l’Ajuntament i va acabar a l’Espai 
Jove amb la descoberta d’un cartell amb el 
lema ‘Stop violències de gènere’. 

L’endemà diumenge, a les 9.00 h, hi havia 
prevista la XV edició de la bicicletada popular 
Poli-Poble, amb sortida des de la plaça de 
l’Ajuntament i arribada al Polígon Industrial o 
al parc del Sector Ponent. 

Les inscripcions, al preu d’1 euro, es podien fer 
a les oficines de l’Ajuntament fins al dia 23 de 
setembre.

Entre els inscrits a la caminada es va sortejar un calçat esportiu i entre els de la bicicletada, una bicicleta. 
Tothom qui volia podia emportar-se l’esmorzar i la beguda de casa. Si ho feien, es demanava que s’utilitzés 
carmanyola i cantimplora per minimitzar els residus que generem diàriament.
Tots plegats cap al RESIDU ZERO!

Caminada i bicicletada popular a 
Riudellots de la Selva
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Cultura

Promoció económica
Jornades de portes obertes al FoodLab

Festa Major de Riudellots

El dissabte 16 d’octubre es va celebrar 
una jornada de portes obertes al centre 
d’investigació en gastronomia industrial 
FoodLab de Riudellots. Es van poder 
descobrir tots els espais que aquest centre 
ofereix, tot gaudint de diverses activitats 
programades.

Per una banda, va tenir lloc un tast de 
formatges i vins catalans a les 19.00 h a 
càrrec de Can Formatger. L’aforament va 
ser limitat i calia ser major de 18 anys per 
poder-hi participar.

Per altra banda, a les 20.30 h va tancar la jornada un concert de Saffran, obert a tothom, gratuït i sense 
limitació d’edat. A més, si les persones que van anar al FoodLab portaven la butlleta que il·lustra la notícia, 
entraven en un sorteig. 

A més, si les persones que van anar al FoodLab portaven la butlleta que il·lustra la notícia, entraven en un 
sorteig. 

Tot i les limitacions i les mesures 
preventives de seguretat en el marc 
de la Covid-19, es va poder celebrar 
la Festa Major amb una programació 
adaptada a les circumstàncies. 

Volem donar les gràcies especial-
ment a la comissió de festes, enti-
tats i a totes les persones que van 
col·laborar i participar en la Festa Ma-
jor. També volem donar les gràcies a 
tots els riudellotencs i riudellotenques 
perquè van seguir totes les normes 
de seguretat i van aconseguir unes 
festes segures per a tothom.
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Amb l’objectiu de conciliar les obligacions familiars amb fer activitat física de forma habitual, el Servei 
d’Esports de Riudellots va oferir la promoció ’Esport en Família’, en la qual les famílies podien gaudir 
junts de la pràctica de l’activitat física. D’aquesta manera, pares i mares podien ensenyar als seus fills la 
importància de fer esport i d’integrar aquest hàbit a la seva vida quotidiana.

’Esport en Família’ era una única quota reduïda de 67,95 € per als dos primers membres de la família i de 
0 € per als fills o filles de 3 a 15 anys. Per als fills o filles de 16 a 24 anys, calia afegir-hi un complement de 
+25 €. La matrícula era de 20 €/persona.

Les persones ja abonades abans del setembre del 2021 podien crear un grup familiar i incorporar-hi nous 
membres. En aquest supòsit, els membres que s’incorporaven no havien de pagar matrícula.

El Servei d’Esports ofereix la promoció ’Esport en Família’

Esports

Aquest mes de desembre s’han senyalitzat diverses 
zones d’aparcament properes als establiments que ho 
han sol·licitat per tal de poder facilitar l’estacionament 
de vehicles en el moment d’anar a comprar o fer ges-
tions de curta durada.

Per fer-ho, s’han habilitat dues zones diferencia-
des. Per una banda, la zona verda, amb un temps 
d’estacionament limitat a 120 minuts. I per altra ban-
da, la zona vermella, amb un temps d’estacionament 
limitat a 30 minuts. 

Ambdues zones són gratuïtes, però cal fer ús d’un indi-
catiu horari en el moment de l’estacionament.

Per tal de facilitar la seva utilització, l’Ajuntament ha posat a disposició dels veïns un rellotge de limitació 
horària que s’ha fet arribar als domicilis amb una carta explicativa.

En cas que alguna persona sigui titular de més d’un vehicle i necessiti un altre rellotge, pot demanar-lo a les 
oficines municipals en l’horari habitual. Cal que els vehicles figurin en el padró municipal.

L’incompliment de l’horari establert implicarà l’aplicació de l’Ordenança municipal de circulació.

 Nova zona d’aparcament per a compres i gestions de curta durada

Comerç



12 Butlletí d’informació Municipal

Junts per Riudellots
Una vegada més, els membres del grup municipal de 
Junts per Riudellots aprofitem l’oportunitat d’aquest 
espai destinat als grups polítics amb representació 
municipal per parlar de temes d’interès general i amb 
ganes que la informació que hi trobareu serveixi per 
reflexionar i valorar quin profit en podem treure.

En aquesta ocasió volem fer una petita reflexió 
amb relació a un tema que ens preocupa, i molt, 
que és l’escalfament global i les conseqüències que 
comportarà a curt termini si no es prenen mesures 
contundents.

Només reduint les emissions de CO2 podrem aturar 
l’escalfament global i, en conseqüència, salvar el 
nostre planeta. La pregunta que ens hauríem de fer 
tots és ben senzilla: què podem fer nosaltres, els 
ciutadans, per salvar el nostre planeta?

Hi ha tota una sèrie de petites accions, molt simples, 
que si les apliquem en el nostre dia a dia, tindran 
sens dubte un impacte molt positiu i efectiu en el 
medi ambient i, per tant, en la lluita contra el canvi 
climàtic. Segurament que molts de vosaltres ja les 
esteu duent a terme, però cal que hi siguem tots. 
Hem de sumar el màxim possible i pensar en el futur 
immediat que ens espera si no fem les coses ben 
fetes. Només cal escoltar les notícies per entendre 
que això va de debò.

A continuació, us detallem unes quantes accions 
que podem fer i que tenen un impacte molt positiu i 
efectiu en aquesta lluita contra el canvi climàtic:

• Ens hem de fer nostres les quatre erres. Reciclar: 
Riudellots ha sigut un dels primers pobles de la 
comarca de la Selva a fer la recollida de deixalles 
porta a porta, i ha passat d’un 37% a un 75% de 
reciclatge. És una acció, que l’any 2017, quan 
vàrem començar, ens semblava que no sabríem 
fer, i ben fàcil que va ser. Reduir: això ja costa més, 
però hem d’aprendre a consumir menys. Moltes 
vegades comprem coses innecessàries que 
acaben arraconades dins un armari temps i més 
temps, fins que finalment les llencem, i acaben  
com un residu més a les escombraries. Recuperar 
i reutilitzar: donem una nova vida als objectes que 
s’han fet vells o que no fem servir, o simplement 
que no ens agraden.

• A Riudellots hem apostat pel pagament per 
generació, o altrament dit, la taxa justa. Tothom 
haurà de pagar pel que realment genera.

• Canviem les bombetes convencionals per unes de 
més eficients, com són els leds.

• Utilitzem bosses de roba per anar a comprar. 
Tornem als pots de vidre, la carmanyola i la 
cantimplora.

• Comprem a granel sempre que sigui possible. 
Ara cada vegada més botigues opten per anar 
introduint productes a granel com ara grana, 
llegums, arròs, sabó de rentaplats, sabó de rentar 
roba, suavitzant, productes d’higiene personal, etc.

• Tornem a recuperar els tovallons de roba, les 
baietes i draps de cuina en lloc de fer servir paper. 
Estem fent un consum excessiu de paper.

• Usem sempre que es pugui el transport públic i la 
bicicleta. També podem compartir el cotxe. I si ens 
cal canviar el cotxe, i en tenim oportunitat, optem 
per un vehicle que sigui baix en emissions. 

• Comprem productes de proximitat. A casa nostra 
tenim una infinitat de productes de qualitat. 
D’aquesta manera afavorim els nostres pagesos 
i comerços alhora que reduïm una gran quantitat 
d’emissions de CO2.

• Mantenim el nostre entorn net de deixalles. No 
llencem residus a terra.

Des del nostre grup municipal de Junts per Riudellots 
felicitem totes aquelles persones que d’una manera 
o altra ja esteu fent accions que contribueixen a 
reduir l’escalfament global i animem la resta a fer-ho.

Només ho podrem aconseguir amb la suma de totes 
i tots!

Grup Municipal de Junts per Riudellots
Desembre 2021
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FINAL D’ANY AMB UNA ALTRA ONADA A LES PORTES

S’està acabant l’any i els casos de COVID-19 van 
creixent. A països com Alemanya, Àustria o els Paï-
sos Baixos, el creixement és molt més gran i sembla 
que una sisena onada és inevitable.

Sembla que la pandèmia no ens vol deixar i, a més, 
s’acosten temps complicats per l’encariment de tot 
tipus de productes i inclús pel no abastiment per 
manca de matèries primeres. La Unió Europea ha 
posat a disposició dels estats membres una quan-
titat molt important de diners per a la reactivació de 
l’economia que hem de saber aprofitar, perquè si-
guin útils per a les persones i empreses i ens ajudin 
a sortir d’aquesta situació i ens portin cap a un nou 
model de món molt més sostenible i molt menys 
contaminant.

Les entitats públiques com les diputacions, els con-
sells comarcals i els ajuntaments hauran de jugar 
un paper cabdal perquè aquests fons arribin on han 
d’arribar i tinguin l’efecte que es vol que tinguin. Les 
persones i les empreses han de tenir el més fàcil 
possible l’accés als ajuts que s’han posat en circula-
ció, pel bé de totes i tots.

Els pressupostos i en el cas que ens afecta, el pres-
supost municipal, i també les ordenances fiscals, 
han d’ajudar a recórrer aquest camí. Les polítiques 
socials, els impostos que contenen grans bonifica-
cions per temes mediambientals, l’accés a fons Next 
Generation han de ser les prioritats a tenir en comp-

te. Són moments per ajudar les famílies no apujant 
les quotes de la Llar d’Infants, fent “impostos verds” 
que bonifiquin les bones pràctiques ambientals, per 
promocionar vehicles i llars no contaminants, per 
castigar les actituds incíviques, etc. És aquí on es de-
mostra el tipus de societat que es vol promocionar i 
el tipus de poble que es vol tenir.

En el moment d’escriure aquest article encara no 
s’han aprovat ni el pressupost ni les modificacions 
de les ordenances i, per tant, no sabem quin sentit 
se’ls haurà volgut donar, però creiem que no tindrem 
cap sorpresa agradable respecte d’això.

A l’espera de veure-ho, i com que no hi haurà cap 
més BIM aquest any, volem aprofitar per desitjar-vos 
unes felices festes de Nadal, que les celebreu amb la 
família (de manera segura) i que tingueu una sortida 
i entrada d’any d’allò més satisfactòria.

Així doncs, el Grup Municipal d’ERC de Riudellots de 
la Selva us desitgem unes Bones Festes i un feliç Any 
Nou!!!

Grup Municipal ERC
Riudellots de la Selva

ERC
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Acords de Ple
ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN 
LOCAL DEL DIA 6 D´ABRIL DE 2021

Ple de l’Ajuntament del 6 d’abril de 2021

S’aprova per unanimitat l’acta de la sessió ordinària 
de la Junta de Govern Local de data 23 de març de 
2021.

S’aprova per unanimitat l’extinció de la llicència 
d’una parada al mercat municipal. 

S’aprova per unanimitat el subministrament de 
lluminàries i columnes tronococòniques per a 
l’enllumenat dels carrers del Poble Nou de Riude-
llots de la Selva. 

S’aproven per unanimitat les obres de condiciona-
ment del camí de Ca n’Abras a Riudellots de la Sel-
va. 

També s’aprova la implantació de la llicència Micro-
soft, vist que s’ha de configurar i instal·lar la llicèn-
cia de Microsoft 365 a tots els ordinadors dels equi-
paments municipals, per a una millora informàtica, 
així com també crear un correu electrònic accessi-
ble des de qualsevol ordinador.

S’aprova per unanimitat el conveni de formalització 
per a la incorporació de l’Ajuntament de Riudellots 
de la Selva com a membre del Consorci de les Vies 
Verdes de Girona, ja que Riudellots no disposa en 
aquests moment encara d’una infraestructura amb 
via verda per gestionar.

S’aprova per unanimitat la cessió d’instal·lacions 
elèctriques, el traspàs del projecte i permisos i ser-
vitud de pas sobre terrenys a favor de Distribución 
Redes Digitales, SLU. 

S’aprova per unanimitat la proposta de bases 
d’horts urbans ecològics per a l’adjudicació de la 
cessió temporal d’ús dels horts ecològics munici-
pals situats al carrer Major núm. 44 de Riudellots 
de la Selva. 

S’aprova per unanimitat l’atorgament d’ajuts econò-
mics a diferents entitats: AECC Catalunya Contra el 
Càncer, al programa del pla lector del curs 2020/21 
de l’Institut de Cassà de la Selva i de l’AMPA de 
l’Institut de Cassà de la Selva 2020/21.

Finalment, s’aprova per unanimitat l’estudi de mo-
bilitat del Polígon Industrial per a cada mètode de 
transport a peu, en bicicleta, transport públic, vehi-
cle privat, etc. i també rebre les propostes de mi-
llora de correcció o prevenció de problemàtiques 
detectades. 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN 
LOCAL DEL DIA 20 D´ABRIL DE 2021

Ple de l’Ajuntament del 20 d’abril de 2021

S’aprova per unanimitat l’acta de la sessió anterior 
de la Junta del Govern Local de data 6 d’abril de 
2021. 

S’aproven per unanimitat diverses llicències urba-
nístiques. 

S’aproven per unanimitat els serveis d’aixecament 
topogràfic, redacció de projecte, direcció d’obra 
i coordinació de seguretat i salut de les obres 
d’arranjament, condicionament i millora del ferm 
del camí de Caldes i de les obres d’ampliació de la 
Biblioteca Municipal Anna Nadal. També s’aproven 
les obres de rehabilitació de la planta baixa de 
l’antiga estació de ferrocarrils. 

S’aproven per unanimitat diferents ajuts econò-
mics com el de la caravana solidària Desert Trophy 
2021 per al lliurament de material escolar al Marroc 
i el de l’esportista Pol Duran Pérez per a la parti-
cipació als campionats de Catalunya i d’Espanya 
d’autocròs, també per a la Comissió de Festes de 
Riudellots i activitats de l’any 2021 i la subvenció 
per a l’AMPA de l’Escola. 



-BIM-

15Butlletí d’informació Municipal

També s’aproven per unanimitat els ajuts econò-
mics per a l’Associació de Comerciants de Riude-
llots de la Selva per a la dinamització del comerç de 
l’any 2021 i la petició d’ajuts econòmics de l’Esplai 
Parroquial de Riudellots de la Selva per a les activi-
tats del curs 2020/21. 

S’aprova per unanimitat el centre de serveis d’àmbit 
rural per a gent gran de Riudellots de la Selva El Lliri 
Blau. 

S’aprova per unanimitat el projecte executiu per a 
la instal·lació de càmeres lectores de matrícules en 
els accessos al municipi de Riudellots de la Selva. 

S’aprova per unanimitat la subvenció de projectes 
d’especialització i competitivitat territorial (PECT) 
en l’àmbit local dins el programa operatiu Feder de 
Catalunya 2014-2020, amb el projecte conjunt “Gi-
rona, sistema alimentari sostenible” de la Diputació 
de Girona. 

Finalment, s’aproven per unanimitat les obres 
de construcció d’una rampa d’accés a la sala 
d’exposicions de la Casa de la Cultura. 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN 
LOCAL DEL DIA 4 DE MAIG DE 2021

Ple de l’Ajuntament del 4 de maig de 2021

S’aprova per unanimitat l’acta de la sessió ordinària 
de la Junta de Govern Local de data 20 d’abril de 
2021.

S’aprova per unanimitat l’abonament de la taxa de 
deixalles al Sr. Jordi Boet com a contraprestació 
per l’ocupació d’un terreny de la seva propietat. 

S’aproven per unanimitat les obres de formació del 
carril bici en el tram comprès entre el camí de Can 
Brugada i l’autovia A2. 

S’aproven per unanimitat els serveis de redacció de 
projecte, direcció d’obra i coordinació de la segure-
tat i salut de les obres de formació d’una via verda 
des de la C25 fins a l’aeroport. 

S’aprova per unanimitat el conveni entre el Consell 
Comarcal de la Selva i l’Ajuntament de Riudellots de 
la Selva per a la delegació de competències per a 
la gestió del servei de menjador de la Llar d’Infants 
municipal. 

S’aprova per unanimitat el conveni en el marc per 
la prestació de serveis socials bàsics i especialit-
zats al municipi de Riudellots de la Selva per a l’any 
2021. 

S’aprova per unanimitat la proposta d’acord de lici-
tació pública per a la contractació de les obres co-
rresponents a l’execució del projecte d’arranjament 
de l’asfaltatge dels carrers Arboç, Romaní i Farigola 
del Polígon Industrial de Riudellots de la Selva, com 
també les corresponents a l’execució del projecte 
d’arranjament del marge del camí de Can Peixant i 
l’avinguda de Girona a Riudellots de la Selva. 

S’aprova per unanimitat el projecte de la Brigada 
Jove de l’any 2021. 

S’aprova per unanimitat el projecte de plaques fo-
tovoltaiques en autoconsum instantani i col·lectiu 
a l’edifici de l’Ajuntament de Riudellots de la Selva.
 
S’aprova per unanimitat el conveni de col·laboració 
entre el Departament d’Interior de la Generalitat de 
Catalunya i l’Ajuntament de Riudellots de la Selva 
per a l’adhesió a la xarxa de radiocomunicacions, 
emergència i seguretat de Catalunya (RESCAT) per 
a la coordinació en matèria de protecció civil. 

S’aprova per unanimitat el contracte mixt de sub-
ministrament, obra i serveis de gestió energètica i 
manteniment amb garantia total, inclosa la millora 
de l’eficiència energètica de l’enllumenat exterior. 
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També s’aprova per unanimitat el pla de gestió de 
recollida de residus porta a porta per a l’any 2021. 

Finalment, s’aprova per unanimitat la sol·licitud de 
subvenció de l’Associació dels Veïns del nucli antic 
de Riudellots de la Selva l’any 2021. 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN 
LOCAL DEL DIA 18 DE MAIG DE 2021

Ple de l’Ajuntament del 18 de maig de 2021

S’aprova per unanimitat l’acta de la sessió ordinària 
de la Junta de Govern Local de data 4 maig de 
2021.

S’aprova per unanimitat el contracte de serveis de 
dinamització de l’Espai Jove de Riudellots de la Sel-
va. 

S’aprova per unanimitat el projecte d’adequació de 
la Via Verda sota el Pont de l’Onyar a la C-25. 

També s’aprova per unanimitat la licitació pública 
de les obres d’arranjament de l’asfaltatge del Polí-
gon Industrial. 

S’aproven per unanimitat les modificacions estruc-
turals a Escomesa, la sala tècnica i la distribució de 
l’aigua del CEIP Riudellots per a la salubritat de les 
instal·lacions de transmissió de la legionel·losi. 

S’aproven per unanimitat diferents contractacions: 
l’exhumació de restes de diversos nínxols del ce-
mentiri municipal, el de la Diada del Jubilat 2021 
i els serveis per a la gestió de l’Escola de Música. 

S’aprova per unanimitat l’execució del projecte ti-
tulat Obres del tram avinguda Girona camí Can 
Peixant.

S’aprova per unanimitat deixar sense efecte el con-
veni de regulador d’adhesió a la xarxa de punts 
d’informació i lectura (XPLIS) entre l’Ajuntament de 
Riudellots de la Selva i la Diputació de Girona.

També s’aprova per unanimitat l’atorgament d’ajuts 
a la Fundació Oncolliga de Girona. 

Finalment, s’aprova per unanimitat el conve-
ni Mobile Week Riudellots 2021 i un conveni de 
col·laboració entre la fundació Barcelona Mobile 
World Capital Foundation i l’Ajuntament de Riude-
llots de la Selva.

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN 
LOCAL DEL DIA 1 DE JUNY DE 2021

Ple de l’Ajuntament de l’1 de juny de 2021

S’aprova per unanimitat l’acta de la sessió ordinària 
de la Junta de Govern Local de data 18 maig de 
2021.

S’aproven per unanimitat les obres d’arranjament 
de la vorera del carrer Arboç. 

S’aproven per unanimitat diferents contractacions: 
l’actuació de l’Aplec Font del Mas Vila, el servei de 
dinamització de l’Espai Jove de Riudellots de la Sel-
va i del servei de prevenció de riscos laborals. 

S’aprova per unanimitat el projecte d’actuació es-
pecífica en el sòl no urbanitzable per a la substi-
tució del centre de transformació GE38113 per un 
nou centre de transformació i adequació de la línia 
de mitja tensió que alimenta aquest centre situat al 
veïnat del Regàs. 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN 
LOCAL DEL DIA 16 DE JUNY DE 2021

Ple de l’Ajuntament del 16 de juny de 2021

S’aprova per unanimitat l’acta de la sessió ordinària 
de la Junta de Govern Local de data 1 de juny de 
2021.

S’aprova per unanimitat el servei de desinsectació i 
desratització dels edificis municipals. 

S’aprova per unanimitat el subministrament de la 
lluminària ornamental nadalenca en arrendament 
de l’any 2021. 
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S’aprova per unanimitat la contractació de submi-
nistrament d’un para-sol i reparació d’un altre para-
sol de la piscina municipal. 
S’aproven per unanimitat les activitats a la fresca 
d’estiu 2021. 

S’aproven per unanimitat diferents contractacions 
de subministrament: el de vinils per al camp de fut-
bol i la instal·lació tancament de vidre per a l’àrea 
de recepció del pavelló municipal. I també el sub-
ministrament de lluminàries tipus led per al local 
d’entitats, Espai Jove, Casa de Cultura i FoodLab i 
d’una coberta de policarbonat per a un dels patis de 
la Llar d’Infants municipal. 

S’aprova per unanimitat el conveni de col·laboració 
del projecte Reciclatext per als cursos escolars del 
2021/22 i del 2022/23. 

S’aprova per unanimitat la convocatòria per a la 
concessió per urgència, d’ajuts excepcionals per 
subvencionar el sector comercial i de serveis afec-
tats econòmicament per l’epidèmia originada per la 
covid-19. 

També s’aprova per unanimitat l’adhesió al con-
tracte 2019.03-D1 de l’acord en el marc de submi-
nistrament d’energia elèctrica amb destinació a les 
entitats locals de Catalunya. 

S’aprova per unanimitat el plec de clàusules de 
l’Escola de Música i del projecte d’estintolament de 
paret a la biblioteca municipal. 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN 
LOCAL DEL DIA 29 DE JUNY DE 2021

Ple de l’Ajuntament del 29 de juny de 2021

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

S’aprova per unanimitat el projecte executiu per a la 
instal·lació de càmeres lectores de matrícules. 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN 
LOCAL DEL DIA 13 DE JULIOL DE 2021

Ple de l’Ajuntament del 13 de juliol de 2021

S’aprova per unanimitat l’acta de la sessió ordinària 
de la Junta de Govern Local de data 29 de juny de 
2021.

S’aproven per unanimitat les obres de condiciona-
ment del camí de Ca n’Abras. 

I s’aprova per unanimitat la licitació pública del con-
tracte mixt de càmeres de videovigilància.

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN 
LOCAL DEL DIA 27 DE JULIOL DE 2021

S’aprova per unanimitat l’acta de la sessió ordinària 
de la Junta de Govern Local de data 13 de juliol de 
2021.

S’aproven per unanimitat diverses factures en ma-
tèria de contractació, contractes patrimonials i 
privats, i responsabilitat patrimonial incloses a les 
relacions per import líquid de 249.374,57 €.

S’aproven per unanimitat diverses llicències urba-
nístiques. 

S’aproven per unanimitat les obres de condiciona-
ment del camí de Ca n’Abras, també les de reurba-
nització dels accessos al pavelló, i l’adequació de 
portes de sortida d’emergència i rampes del pave-
lló. 

També s’aproven per unanimitat les condicions 
tècniques i econòmiques d’arranjament del marge 
del camí de Can Peixant i l’avinguda de Girona. 

S’aproven per unanimitat diversos serveis per a la 
Biblioteca Municipal, i l’acceptació de pressupos-
tos. 

S’aproven per unanimitat el pressupost per a 
l’adquisició de motos elèctriques per a la guàrdia 
municipal. 
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S’aproven per unanimitat el projecte constructiu 
per a la protecció d’un tram del marge esquerre del 
riu Onyar al Polígon Industrial Llevant de Riudellots 
fins a la parcel·la de l’Edar. També s’aprova per una-
nimitat el projecte d’adequació de la Via Verda sota 
el pont de l’Onyar a la C-25. 

I, finalment, s’aprova per unanimitat la proposta 
d’acord de licitació de càmeres de videovigilància. 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN 
LOCAL DEL DIA 7 DE SETEMBRE DE 2021

S’aprova per unanimitat l’acta de la sessió ordinària 
de la Junta de Govern Local del 27 de juliol del 2021.

S’aproven per unanimitat l’autorització, disposició i 
reconeixement d’obligacions i liquidació de la des-
pesa que consten a l’expedient. 

S’aproven per unanimitat diverses llicències urba-
nístiques. 

S’aproven per unanimitat les obres de reurbanitza-
ció dels accessos al pavelló, com també el projecte 
executiu per a una instal·lació fotovoltaica en auto-
consum instantani i col·lectiu per a l’Ajuntament de 
Riudellots de la Selva. 

S’aproven per unanimitat el plec de contractació, 
redacció, direcció d’obra i coordinació de seguretat 
i salut de l’obra de reurbanització de la urbanització 
Can Jordi. 

S’aprova per unanimitat el conveni de cooperació 
educativa per a la realització de pràctiques acadè-
miques externes en entitats col·laboradores. 

També s’aprova per unanimitat el conve-
ni de col·laboració entre el Consell Comarcal i 
l’Ajuntament de Riudellots per al desenvolupament 
d’acotacions de senyalització turística en el marc 
del projecte “Els camins de la història a la comarca 
de la Selva”. 

I s’aprova per unanimitat el conveni de col·laboració 
entre el Consell Comarcal i l’Ajuntament per a 
l’execució del programa comarcal per al desenvolu-
pament de projectes amb fons europeus. 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN 
LOCAL DEL DIA 5 D’OCTUBRE DE 2021

S’aprova per unanimitat l’acta de la sessió ordinària 
de la Junta de Govern Local del 23 de setembre de 
2021. 

S’aprova per unanimitat la sol·licitud d’inscripció al 
registre d’entitats de l’associació última vèrtebra de 
Riudellots de la Selva. També s’aprova per unani-
mitat el contracte de manteniment de videoactes. 

A continuació, és va aprovar per unanimitat la prò-
rroga del servei de conservació i millora de les lle-
res dels recs i rieres que transcorren pel terme mu-
nicipal de Riudellots.

S’aprova per unanimitat el certificat d’obres obres 
d’arranjament de l’asfaltatge dels carrers arboç, ro-
maní i farigola del polígon industrial de Riudellots. 

S’aprova per unanimitat el contracte mixt de submi-
nistrament i instal·lació d’un sistema de lectura de 
matrícules de vehicles i el servei de manteniment i 
reparació del sistema.

S’aproven per unanimitat varies llicències urbanís-
tiques. 

S’aproven per unanimitat diverses clàusules admi-
nistratives; com el projecte constructiu per la pro-
tecció d’un tram del marge esquerre del riu Onyar 
al polígon industrial Llevant de Riudellots fins a la 
parcel·la de l’Edar i l’autorització, disposició i reco-
neixement d’obligacions (Fase ADO) i reconeixe-
ment d’obligacions (FASE O). 

S’aprova el pressupost per unanimitat de les obres 
d’adequació d’un local per a la guàrdia municipal. 
I, també per unanimitat, s’aprova la contractació 
del servei de tramitació de subvenció i ajuda per in-
versions en projectes singulars en locals d’energia 
neta en municipis amb repte demogràfic, dins del 
marc del pla de recuperació, transformació i resi-
liència. 
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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN 
LOCAL DEL DIA 19 D’OCTUBRE DE 2021

S’aprova per unanimitat l’acta de la sessió ordinària 
de la Junta de Govern Local del 5 d’octubre de 2021. 

S’aprova per unanimitat l’autorització, disposició i 
reconeixement d’obligacions (Fase ADO) i reconei-
xement d’obligacions (FASE O).

S’aproven per unanimitat varies llicències urbanís-
tiques. 

S’aprova per unanimitat liquidar el lloguer de set-
embre d’habitatges joves.

També s’aprova per unanimitat el conveni 
col·laboració entre el Departament d’Ensenyament 
de la Generalitat i l’Ajuntament de Riudellots de la 
Selva en relació al projecte de servei comunitari.

Finalment, s’aprova un nou preu públic per l’escola 
de música. Com també, s’aprova per unanimitat re-
querir cert documents pel contracte mixt de submi-
nistrament i instal·lació d’un sistema de lectura de 
matrícules de vehicles i el servei de manteniment i 
reparació del sistema.

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN 
LOCAL DEL DIA 4 DE NOVEMBRE DE 2021

S’aprova per unanimitat l’acta de la sessió ordinària 
de la Junta de Govern Local de data 19 d’octubre 
de 2021.

S’aprova per unanimitat el projecte d’adequació del 
pati de l’escola i la presentació de l’agenda Llatinoa-
mericana 2022. 

S’aprova per unanimitat diverses contractacions de 
Nadal com també l’actuació de la TotaBlues Band.

S’aprova per unanimitat l’abonament de la taxa de 
deixalles al Sr. Jordi Boet com a contraprestació 
per a l’ocupació d’un terreny de la seva propietat.

Finalment, s’aprova per unanimitat la justificació de 
la renúncia de la subvenció per part del Club Han-
dbol Riudellots per manca de jugadors i dissolució 
del club.  

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN 
LOCAL DEL DIA 16 DE NOVEMBRE DE 2021

S’aprova per unanimitat l’acta de la sessió ordinària 
de la Junta de Govern Local de data 4 de novembre 
de 2021.

S’aproven per unanimitat varies llicències urbanís-
tiques. 

S’aprova per unanimitat l’inici de l’expedient de 
contractació corresponent al projecte “adequa-
ció del pati de l’escola de Riudellots”. Com també, 
la sol·licitud de la subvenció destinada al foment 
de la recollida selectiva de residus municipals de 
l’agència de residus de Catalunya. 

S’aprova per unanimitat l’execució de les obres 
d’infraestructures de telecomunicacions en el casc 
antic de Riudellots. 

Finalment, s’aprova per unanimitat l’establiment de 
zones d’estacionament amb limitació horària. 
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