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Aquests últims mesos, cada cop que s’anunciava un esdeveniment, 
el titular més repetit era “sense restriccions”. A Riudellots també hem 
notat com, gràcies a les vacunacions, hem pogut tornar a engegar les 
nostres festes, fires, actes i espectacles i omplir-los al 100 %. Ens hem 
pogut retrobar, aquest cop sí, sense limitacions. 

Un gran exemple ha sigut la Festa Major d’aquest any. Com sempre, 
vam voler fer una proposta variada d’activitats perquè tots els 
riudellotencs i riudellotenques s’ho passessin d’allò més bé. Enguany 
ens va acompanyar l’humorista Jordi LP, que va fer el pregó, i vam 
gaudir de concerts de la talla de Buhos i Diversiones i, per descomptat, 
del teatre, amb els Teatrerus, entre moltes altres activitats. Aprofito 
per donar les gràcies a la Comissió de Festes de Riudellots així com a 
totes aquelles persones que van fer possible la nostra festa. 

Aquest curs l’hem començat sense mascaretes i hem estrenat un pati 
de l’escola de Riudellots amb una inversió de prop de 85.000 euros, 
fruit dels pressupostos participatius. No podem estar més contents, 
ja que a partir d’ara els infants podran gaudir d’un pati preparat per 
enfilar-se, pujar, baixar o arrossegar-se tot transformant l’espai segons 
la seva imaginació. Tanmateix, hem de lamentar els actes incívics que 
van tenir lloc al setembre al pati de l’escola, on els mestres van trobar 
material malmès. Condemnem aquests actes vandàlics i treballarem 
per aconseguir un espai per a tots segur i cuidat. 

En definitiva, tornem a la normalitat plena d’activitats, actes i cultura a 
Riudellots de la Selva, amb la mirada posada en el proper Nadal i en el 
desè aniversari de FIPORC, que podrem celebrar l’any vinent, tal com 
ens mereixem. Ara més que mai, sortim, gaudim i recuperem el temps 
perdut. 

A continuació us deixo una nova edició del BIM. Hi podreu trobar les 
notícies més rellevants dels últims mesos al nostre municipi. Per a 
qualsevol dubte o suggeriment estem a la vostra disposició.
Aprofito l’ocasió per saludar-vos atentament. 

 

Montserrat Roura i Massaneda
Alcadessa de Riudellots de la Selva
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Racó dels Estels

Amb motiu del Dia Mundial de la 
Mort Gestacional, Perinatal i Neona-
tal, l’Ajuntament de Riudellots de la 
Selva ha habilitat el Racó dels Estels 
al cementiri municipal. Es tracta d’un 
espai de repòs i record per a totes 
aquelles pèrdues de bebès que tenen 
lloc durant l’embaràs, el part o al cap 
de pocs dies després del naixement. 
Totes aquelles persones que pa-
teixin dol perinatal i que han perdut 
el fill o la filla que esperaven o que 
no ha pogut seguir vivint al poc de 
néixer, podran disposar d’aquest in-
dret al municipi. Per a fer ús d’aquest 
espai, cal posar-se en contacte amb 
l’Ajuntament.

Sopar d’agraïment a les persones que van confeccionar mascaretes volun-
tàriament, al personal sanitari i als voluntaris i voluntàries del Rebost Social

El divendres de la Festa Major de 
Riudellots, l’Ajuntament va convidar 
a sopar tots aquells voluntaris i 
voluntàries que van confeccionar 
mascaretes al principi de la 
pandèmia, als professionals sanitaris 
que van esforçar-se al màxim per 
donar la millor atenció i als voluntaris 
i voluntàries del Rebost Social. 
D’aquesta manera, els van agrair 
l’esforç, la constància i el servei a la 
ciutadania de Riudellots de la Selva.

Serveis socials
Atenció a les persones



4 Butlletí d’informació Municipal

Dia Internacional de l’Orgull 

El dia 28 de juny, amb motiu del Dia 
Internacional de l’Orgull i de l’Alliberament 
LGBTI+, l’Ajuntament de Riudellots de 
la Selva es va adherir a la declaració 
institucional del Govern de la Generalitat 
de Catalunya en defensa dels seus drets 
i llibertats. Aquell mateix dia, l’alcaldessa, 
Montserrat Roura, va llegir un manifest.

Igualtat

Amb motiu de la intensificació de l’onada de calor de mitjans de juny, l’Ajuntament va mantenir obert l’accés 
a la pista coberta de l’escola.

L’accés a la piscina municipal 
va ser gratuït durant l’onada 
de calor.

Per minimitzar els efectes de l’onada 
de calor que va haver-hi a mitjan juliol, 
l’Ajuntament va acordar l’entrada lliure a 
la piscina municipal de 12 a 15 h per a 
persones empadronades al municipi. 

Obertura de la pista coberta de l’escola amb motiu de l’onada de calor

Salut
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 Comencen les obres 
d’urbanització a l’avinguda 
de Girona, entre la llar 
d’infants i Camp Quart

L’Ajuntament de Riudellots de la Selva 
va iniciar el mes de setembre les obres 
d’arranjament del marge del camí de 
Can Peixant i l’avinguda de Girona. Les 
obres consisteixen en la construcció 
d’un mur de contenció en el marge i la 
formació d’una rampa per a vianants 
per resoldre el desnivell entre els dos 
vials. En aquest sentit es crearà una 
nova vorera al nivell inferior, que donarà continuïtat a la vorera que prové del centre de dia Lliri Blau, tal com 
ha explicat l’alcaldessa de Riudellots, Montserrat Roura. En aquesta vorera de nova creació s’hi proposen 
diversos espais enjardinats i elements de mobiliari urbà que dignificaran l’espai.
 
En la mateixa actuació hi ha previst situar un pas de vianants que comunicarà la nova vorera amb l’accés a 
la llar d’infants municipal, i es millorarà així l’accés i la seguretat. El projecte, que té un pressupost de prop de 
310.000 €, preveu el soterrament de les xarxes aèries de telefonia i baixa tensió d’electricitat, la construcció 
de nous embornals de recollida d’aigua i la millora de l’enllumenat públic de la zona. El termini d’execució de 
les obres és de 6 mesos i s’ha adjudicat a l’empresa Rubau Tarrés SAU.

Obres

 L’escola de Riudellots inicia 
curs amb la remodelació de 
diversos espais exteriors

Les obres de millora dels patis de 
l’escola de Riudellots van coincidir amb 
el principi de curs i l’Ajuntament hi va fer 
una inversió de prop de 85.000 € en el 
marc dels pressupostos participatius 
impulsats pel consistori l’any 2020. Es 
tracta de la proposta ciutadana que 
va obtenir més vots a l’hora d’escollir 
quines actuacions es durien a terme, 
de les 27 que es van proposar durant 
el procés participatiu. L’actuació realitzada preveu entorns i materials que faciliten el joc sensor i motriu 
d’equilibris i desequilibris, de salts i de caigudes, materials que possibiliten als infants enfilar-se, pujar, baixar, 
arrossegar, arrossegar-se, i transformar l’espai segons la seva imaginació, tal com ha destacat l’alcaldessa 
de Riudellots, Montserrat Roura. 
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Durant el mes de maig es va dur una campanya de conscienciació per a la tinença responsable d’animals 
de companyia a Riudellots de la Selva. L’incivisme d’algunes persones és una de les queixes més habituals 
que arriben a l’Ajuntament. A l’ordenança que regula la tinença d’animals de companyia queda especificat 
la responsabilitat que tenen els propietaris dels animals en l’espai públic en temes d’excrements i miccions, 
com també de portar-los lligats i amb morrió si cal. Volem que a Riudellots de la Selva s’hi pugui passejar 
sense haver de mirar el terra.

Medi ambient
L’Ajuntament organitza la XVI Bicicletada Popular Poli-Poble i la 
XIX Caminada Popular

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 bicicletada i una caminada popular el dia 24 i 29 de 
setembre. Es va rifar una bicicleta i unes bambes entre els participants inscrits. 

Campanya per una tinença responsable d’animals de companyia

Comença la construcció d’una 
bassa per amfibis a Riudellots

A finals d’agost van començar els treballs 
de construcció d’una bassa a la zona del 
camp dels Freixes, situada entre l’Onyar i 
Riudevilla amb l’objectiu de garantir la re-
producció de la fauna aquàtica de la zona 
com el tòtil, el gripau corredor o el gripau 
d’esperons. També s’han instal·lat cai-
xes niu per ocells. Es tracta d’un projec-
te de l’Ajuntament, la Fundació Emys i la 
col·laboració de la Diputació de Girona.
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Subvenció de 874,50 € per a la compra d’una bicicleta elèctrica

El Departament de Territori i Sostenibilitat 
de la Generalitat de Catalunya ha atorgat 
una subvenció de 874,50 € per a la compra 
d’una bicicleta elèctrica per a la flota muni-
cipal a l’Ajuntament de Riudellots. Es tracta 
de la convocatòria de subvencions a ens lo-
cals de Catalunya per al desenvolupament 
d’actuacions de mitigació i d’adaptació al 
canvi climàtic per als anys 2021 i 2022. La 
bici ha tingut un cost de 1.899,99 €.

Joventut

Noves tecnologies
Més de 70 sol·licituds per a la subvenció per a la quota d’alta de fibra òptica

Després que el Ple de l’Ajuntament de Riudellots aprovés el 21 de març passat les bases per subvencionar la 
connexió de fibra òptica per a totes aquelles llars disseminades del municipi on actualment no arriba aquest 
servei, s’han rebut un total de 79 sol·licituds.

Premis Estudiants 2022

Un any més, l’Ajuntament de Riudellots de la Selva va organitzar els Premis Estudiants, amb l’objectiu de 
premiar l’esforç acadèmic dels joves estudiants del municipi que havien finalitzat el Batxillerat o un Cicle 
Formatiu de Grau Mitjà o Superior. Com a reconeixement i estímul per tal de continuar formant-se, els Premis 
Estudiants 2022 consisteixen en una dotació econòmica de 100 €.

Els guanyadors van ser Alba Barnés, Liam Farrell, Anna Mensua, Roser Garriga i Joan Nierga.
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Riudellots acull la presentació del Campus de Cuina Brutal

A principis de juny, el Centre d’Inno-vació Gastronòmica Industrial de Riudellots va acollir la presentació de la 
primera edició del campus de cuina Brutal, promogut per l’entitat Gastronomia Brutal. La presentació va anar 
a càrrec de l’equip directiu del projecte, format pel cuiner Marc Ribas i per Berta Mas, amb la participació de 
l’alcaldessa de Riudellots, Montserrat Roura, i del diputat de la Diputació de Girona, Jordi Camps, entre altres 
personalitats.

L’alcaldessa, Montserrat Roura, va destacar la importància de la cultura gastronòmica i dels productes de 
proximitat i es va mostrar molt satisfeta de poder acollir algunes de les activitats de la primera edició del 
campus a les instal·lacions del Centre d’Innovació Gastronòmica Industrial del municipi.

Promoció Económica

Riudellots, primer poble de Catalunya a aprovar inicialment la constitució 
d’una Àrea de Promoció Econòmica Urbana (APEU)

A principis de juliol, Riudellots es va convertir en el 
primer municipi de Catalunya a aprovar inicialment 
la constitució d’una Àrea de Promoció Econòmica 
Urbana (APEU), al polígon industrial de Riudellots de 
la Selva. El projecte està impulsat per l’Associació 
de Propietaris del Polígon Industrial de Riudellots 
de la Selva (APRS) i presidida per Narcís Xifra, de 
l’empresa Comexi.

Una APEU és una àrea delimitada geogràfica-
ment integrada per naus i parcel·les d’un PAE amb 
l’objectiu d’impulsar-ne la competitivitat i la qualitat 
de l’entorn, a partir d’un pla d’actuació i pressupostat 
a 3-5 anys, amb un sistema de col·laboració publi-
coprivada. Més de 200 empreses formaran part de 
l’APEU, si acaba aprovant-se definitivament. 
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Riudellots instal·la tres panells turístics al municipi

S’han instal·lat tres panells informatius 
d’interès cultural en diferents punts 
de Riudellots de la Selva. Els panells 
compten amb fotografies il·lustratives, i 
una explicació en quatre idiomes: català, 
castellà francès i anglès.

El primer panell es troba prop del riu 
Onyar i exposa com les inundacions del 
riu han afectat la vida diària dels vilatans 
de Riudellots a través dels segles. El 
segon és davant de l’església de Sant 
Esteve de Riudellots i tracta sobre l’origen 
de l’església i el seu estil arquitectònic. I 
el tercer s’ha instal·lat a la torre Ponça, i 
s’hi pot trobar informació sobre la masia i la seva història.

L’alcaldessa de Riudellots, Montserrat Roura, assegura que “els panells informatius conviden tant els turistes, 
perquè coneguin fragments de la nostra història, com també els mateixos ciutadans, per redescobrir el 
municipi”.

Es tracta d’un projecte cofinançat pel Departament d’Empesa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, 
mitjançant un pla de foment territorial del turisme, i per la Diputació de Girona.

Cultura
Darrera exposició a la Casa de Cultura del curs 2021 - 2022

L’exposició “Els Colors de la Pau” de 
l’escola de pintura Riud’Art de Riudellots 
de la Selva va ser la darrera exposició del 
cicle d’exposicions del curs 2021-22, a la 
sala d’exposicions de la Casa de Cultura 
de Riudellots. Van participar en la inau-
guració Montserrat Roura, l’alcaldessa 
de Riudellots, i Pere Romagós, professor 
de Riud’Art, i el van clausurar Nuri Lladó i 
Carme Johé, amb música en directe.

L’exposició col·lectiva de Riud’Art va pre-
sentar una quarantena de peces, sobre 
suports de tela, fusta i paper amb tècni-
ques com pintura a l’oli, acrílic o aquarel·la amb estils i temàtiques molt diverses.



10 Butlletí d’informació Municipal

Fires i Festes
Celebració de la XXXVI Diada del Jubilat a Riudellots

El dissabte 14 de maig 
va tenir lloc la XXX-
VI Diada del Jubilat a 
Riudellots de la Selva. 
Durant tot el dia es van 
dur a terme diferents 
activitats. Al matí es 
va celebrar una missa 
i un vermut i a la tar-
da, es va gaudir d’un 
concert de l’Orquestra 
Selvatana amb copa 
de cava inclosa.
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Buhos i Diversiones: concerts estrella de la Festa Major de Riudellots

La Festa Major de Riude-
llots de la Selva va tenir 
lloc del 24 de setembre al 
2 d’octubre i es va celebrar 
sense restriccions sani-
tàries. Com cada any, hi va 
haver esdeveniments per 
a tots els públics i gustos: 
espectacles de màgia, 
caminades, motor show, 
sardanes, havaneres, mo-
nòlegs, etc. Enguany, el 
pregó ha sigut a càrrec 
de l’humorista Jordi LP, el 
qual va dur a terme des-
prés l’espectacle L’últim 
showman.

Han animat de música la Festa Major, la coral Les Veus del Cric, La Principal de Porqueres, l’orquestra Mont-
grins, les havaneres del grup Port Bo, La Principal de la Bisbal, i les sardanes amb el Foment del Montgrí. I 
les nits joves van comptar amb artistes com David Busquets, Buhos, DJ Lo Puto Cat, Diversiones, La Banda 
i DjDegree. 

L’Ajuntament dona les gràcies a la Comissió de Festes i a totes les entitats que han participat en l’elaboració 
de la programació. 
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Junts per Riudellots

Benvolguts veïns i veïnes,

Per fi sembla que hem tornat a la normalitat. Ja 
hem deixat enrere l’estiu, ja som a la tardor, i ja 
hem celebrat la Festa Major del nostre poble.

Quan parlem de normalitat, ens volem referir que 
hem deixat enrere la pandèmia que fa més de 2 
anys que arrosseguem i per fi hem gaudit d’un 
estiu amb normalitat i d’una Festa Major sense 
cap mena de restricció.

Hem deixat enrere les mascaretes i les distàncies 
de seguretat, a què estàvem obligats per la Covid, 
i ens hem pogut ajuntar per celebrar tots els actes 
que hi ha hagut a Riudellots en els darrers mesos, 
amb tota normalitat i amb moltes ganes, perquè, 
això sí que és una veritat, la gent s’ho esperava 
amb moltes ganes..., amb ganes de gaudir de 
l’estiu i de compartir tot els actes que han estat 
programats, tant per par part de l’Ajuntament com 
per part de la Comissió de Festes. 

Podem dir, ara que ho mirem com a passat, que 
l’afluència de públic ha esta molt notable en tot el 

que s’ha programat, ja sigui al pavelló, a la piscina 
municipal, a la zona de barraques, o a la resta del 
poble. 

Com cada any, hem tingut les activitats normals 
de cada estiu: la Festa de la Fruita Fresca, els 
inflables, les nits dels divendres amb la varietat 
de cada any (havaneres, karaoke, monòlegs, 
pel·lícules a la fresca, banys de nit, sopars...), tant 
a la plaça de l’Ajuntament, com a la piscina. Sí, 
un munt de coses que com sempre conformen 
les activitats d’estiu, i de les quals aquest any, 
finalment, hem pogut gaudir sense cap tipus de 
restriccions.

La gent, en general, ha pogut compartir bones 
estones que, a part de passar-ho molt bé, ha 
ajudat a suportar o passar de millor manera, 
aquesta calor que hem patit aquest estiu. Gràcies 
a totes aquesta activitats i a aquestes nits a la 
fresca, esperem que hagi estat una mica mes 
suportable.

Grup Municipal 
Junts per Riudellots
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TRES ANYS I MIG FENT PROPOSTES 

Si! Ja portem tres anys i mig de la legislatura 2019-
2023. Han sigut temps difícils per a les persones 
en molts aspectes. La pandèmia, la guerra, la 
crisi que s’acosta, etc, haurien d’haver fet que 
les decisions preses per part dels ajuntaments 
s’haguessin centrat en cuidar a les persones, els 
comerços, les empreses, l’entorn, etc.

Des d’un primer moment de la legislatura el grup 
d’ERC-AM ens vam posar a disposició de l’equip 
de govern per ajudar en la gestió municipal, topant 
amb un NO rotund per part d’aquests. El fet que 
ERC-AM hagués obtingut el 45,8% dels vots vàlids, 
ens va fer pensar en què podia existir un espai de 
col·laboració entre els dos grups municipals per 
plantejar projectes amplis de poble que tinguessin 
un ampli consens.

Creiem, sincerament, que des de la nostra posició 
hem fet una oposició responsable i pro positiva. 
Hem fet propostes de tot tipus. De millora de 
la transparència, de millora de rendiment de 
comptes, de crear la figura del defensor del 
ciutadà, de millorar els ajuts COVID a les famílies 
i comerços, de recuperar la gestió del menjador 
escolar, etc.. Però també hem fiscalitzat tot allò 
que hem vist que no es feia correctament com 
ara fer retirar acords de Ple quan algú havia votat 
quan no podia, o haver demanat una comissió 
d’investigació en el cas dels correus electrònics, o 
haver denunciat que s’hagin deixat les inversions 
per el darrer any de legislatura.

No cal dir que de les propostes realitzades per 
nosaltres, l’equip de govern ens les ha rebutjat 
sistemàticament cada vegada, pel sol fet que 
les presentàvem des del grup d’ERC-AM, sense 
valorar si eren beneficioses o no per a la gent 
de Riudellots. Creiem fermament que això ha de 
canviar!!!

A la hora d’escriure aquest text acabem de passar 
la Festa Major d’enguany. Segurament es poden 
millorar alguns dels actes i/o emplaçaments o 
horaris (com els focs d’artifici, per exemple), però 
només tenim ganes de remarcar la gran feina de 
les voluntàries i voluntaris, ja que fer poble va d’això, 
de gent col·laborant de manera desinteressada 
per a que tot surti de la millor manera possible, 
i a on Riudellots en té dos exemples molt reeixits 
com són la Festa Major i el Fiporc, entre d’altres 
com ara l’altruisme de totes les entitats del poble. 
Enhorabona per la feina!!!

#femhodiferent #femhobe #femriudellots

Grup Municipal 
ERC

ERC
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Juntes de govern
ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN 
LOCAL DEL DIA 3 DE MAIG DE 2022 

S’aprova per unanimitat l’acta de la sessió anterior 
de la Junta de Govern Local.
 
S’aprova per unanimitat l’autorització, disposició i 
reconeixement d’obligacions (fase ado) i reconei-
xement d’obligacions (fase o).

S’aproven per unanimitat diverses llicències urba-
nístiques.

S’aprova per unanimitat la contractació de diver-
ses actuacions per a la Festa Major del 2022.
 
S’aproven per unanimitat les contractacions per a 
la realització de la Gala Fiporc del 2022.
 
S’aproven per unanimitat les contractacions 
d’activitats a la fresca per a l’estiu del 2022.
 
S’aprova per unanimitat la contractació de la cobla 
La Principal de la Bisbal perquè faci un concert el 
dia de Sant Esteve del 2022.
 
S’aprova per unanimitat la licitació pública per al 
servei d’assessorament i gestió administrativa la-
boral de l’Ajuntament de Riudellots de la Selva.
 
Com a moció urgent, s’aprova la contractació del 
subministrament de l’enllumenat ornamental na-
dalenc del període 2022-2023.

 
ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN 
LOCAL DEL DIA 17 DE MAIG DE 2022 

S’aprova per unanimitat l’acta sessió anterior de la 
Junta de Govern Local.

S’aprova per unanimitat l’autorització, disposició i 
reconeixement d’obligacions (fase ado) i reconei-
xement d’obligacions (fase o).

S’aproven per unanimitat diverses llicències urba-
nístiques.

S’aprova per unanimitat la contractació d’una 
empresa externa perquè dugui a terme les 
il·lustracions del llibre que reuneix els relats de to-
tes les edicions dels premis literaris. 

S’aprova per unanimitat la contractació per a la 
col·laboració en la redacció de la proposta de 
tractament superficial i d’integració paisatgísti-
ca del nou muntacàrregues a la sala d’actes de 
l’Ajuntament de Riudellots per pujar material direc-
tament a l’escenari. 

S’aprova per unanimitat la contractació de sub-
ministrament i instal·lació de mobiliari per tal 
d’adequar l’office del local dels guàrdies munici-
pals. 

S’aprova per unanimitat la contractació del servei 
d’arranjament del camí́ municipal de Can Seguer, 
concretament un tram de 650 ml, per una amplada 
aproximada de 3 metres. 

S’aprova per unanimitat la contractació de 
l’arranjament del tub de recollida d’aigües pluja-
nes que travessa el camí́ de prolongació del carrer 
Major, el qual està trencat i no desguassa correc-
tament. 

S’aprova per unanimitat la contractació de la re-
novació de la llicència de Microsoft 365 a tots els 
ordinadors dels equipaments municipals.

S’aprova per unanimitat l’inici de l’expedient de 
contractació per a l’adquisició i la instal·lació de 
quatre marquesines en parades d’autobús del mu-
nicipi. 

S’aprova per unanimitat l’addenda al conveni en-
tre el Consorci per a la Normalització Lingüística i 
l’Ajuntament de Riudellots de la Selva per a desple-
gar actuacions d’acolliment lingüístic al municipi. 
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S’aprova per unanimitat l’addenda per la qual es 
prorroga la vigència del conveni per la delegació de 
competències per a la gestió́ del servei de menja-
dor de la llar d’infants municipal de Riudellots per al 
curs escolar 2022-23.

S’aprova per unanimitat la inscripció al registre mu-
nicipal d’entitats del Club Ciclista Riudellots de la 
Selva. 

Com a moció urgent, s’aprova per unanimitat la 
certificació de les obres de protecció d’un tram del 
marge esquerre del riu Onyar, del polígon industrial 
Llevant de Riudellots de la Selva fins a la parcel·la 
de l’EDAR.

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LO-
CAL DEL DIA 31 DE MAIG DE 2022 

S’aprova per unanimitat l’acta sessió anterior de la 
Junta de Govern Local.
 
S’aprova per unanimitat l’autorització, disposició i 
reconeixement d’obligacions (fase ado) i reconei-
xement d’obligacions (fase o).

S’aproven per unanimitat diverses llicències urba-
nístiques.

S’aproven per unanimitat l’atorgament d’ajuts 
econòmics a diverses entitats per a les activitats 
de l’any 2022: la Comissió de Festes de Riudellots 
per a activitats, la Creu Roja Llagostera per a la 
campanya de joguines de l’any 2022, l’Associació 
de Veïns del nucli antic de Riudellots, l’Ateneu de la 
Dona, la Fundació privada Oncolliga Girona per al 
programa de prevenció i acompanyament a malalts 
oncològics, la parròquia de Sant Esteve de Riude-
llots per reparar la teulada de l’església, l’AMPA de 
la llar d’infants per a activitats i l’AMPA de l’escola 
de Riudellots.

S’aprova per unanimitat la convocatòria per a la 
concessió d’una subvenció per a la quota d’alta a 
la fibra òptica.

S’aproven per unanimitat els pressupostos per a 
la contractació del subministrament de productes 
per al Punt Lila de Festa Major.

S’aprova per unanimitat la contractació del con-
cert d’havaneres per a la festa de gent gran del 
Lliri Blau.

S’aprova per unanimitat la contractació de 
l’actuació de l’Aplec Font del Mas Vilà.

S’aprova per unanimitat la contractació del servei 
de neteja de vidres dels locals municipals i la del 
servei de reposició de vidres del vehicle municipal 
AUSA.

S’aprova per unanimitat el pressupost per al ser-
vei de taxació de la finca del Sr. Berenguer, objecte 
d’expropiació.

S’aprova per unanimitat l’adhesió a l’acord marc 
dels serveis d’assegurances de danys a edificis i 
instal·lacions (exp. 2020.01).

S’aprova per unanimitat la contractació mixta de 
subministrament, obra i serveis de gestió energèti-
ca, inclosa la millora de l’eficiència energètica de 
l’enllumenat exterior de Riudellots.

S’aprova per unanimitat la licitació pública per al 
servei de comunicació i difusió institucional, en-
torn digital, transparència, bon govern i participa-
ció ciutadana, mitjançant procediment obert sim-
plificat.
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S’aprova per unanimitat el projecte inicial cons-
tructiu de la Via Verda entre la carretera c25 i 
l’aeroport, tram entre la c25 i el camí de Mas Se-
guer.

 
ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN 
LOCAL DEL DIA 14 DE JUNY DE 2022

S’aprova per unanimitat l’acta sessió anterior de la 
Junta de Govern Local.
 
S’aprova per unanimitat l’autorització, disposició i 
reconeixement d’obligacions (fase ado) i reconei-
xement d’obligacions (fase o).

S’aproven per unanimitat diverses llicències urba-
nístiques.

S’aprova per unanimitat el pressupost per al servei 
d’estudi i diagnosi de l’estat actual de les escome-
ses de fecals i pluvials del carrer Onyar.

S’aproven per unanimitat les condicions econòmi-
ques dels serveis d’assistència per a la direcció de 
les obres i la coordinació de la seguretat i salut 
de les obres de canalització del rec de cal Queco 
(fases i i ii).

S’aprova per unanimitat el pressupost per a la con-
tractació del servei de redacció del projecte tècnic 
per a l’ampliació del dispensari mèdic municipal.

S’aprova per unanimitat la contractació del servei 
de desinsectació de formigues dels equipaments 
municipals i la del servei del pregó de la Festa Ma-
jor. 

S’aprova per unanimitat la contractació del servei 
d’actuació de conservació i millora de l’ornitofauna.

S’aprova per unanimitat la pròrroga del servei de 
dinamització de l’Espai Jove de Riudellots i el ser-
vei de gestió de l’Escola de Música de Riudellots 
de la Selva. 

S’aprova per unanimitat l’adhesió a la primera prò-
rroga del contracte 2019.03-d1 de l’acord marc 
de subministrament d’energia elèctrica amb des-
tinació a les entitats locals de Catalunya (exp. 
2019.03). 

S’aprova per unanimitat la licitació pública mi-
tjançant procediment obert simplificat per a la 
contractació del subministrament i instal·lació de 
quatre marquesines d’autobús.

S’aprova per unanimitat l’atorgament d’ajuts 
econòmics a entitats: associació Última Vèrtebra 
per a activitats de l’any 2022.

S’aproven per unanimitat els preus públics de 
l’Escola de Música per al curs 2022/2023.
 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN 
LOCAL DEL DIA 26 DE JULIOL DE 2022 

S’aprova per unanimitat l’acta sessió anterior de la 
Junta de Govern Local.

S’aproven per unanimitat l’autorització, disposició 
i reconeixement d’obligacions (fase ado) i reconei-
xement d’obligacions (fase o).

S’aproven per unanimitat diverses llicències urba-
nístiques.

S’aprova per unanimitat l’acceptació de les con-
dicions econòmiques dels serveis d’assistència 
per a la redacció del d’arranjament de l’asfaltatge 
de l’avinguda Mas de Riudellots de la Selva i 
s’accepten les condicions econòmiques.
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S’aprova per unanimitat la contractació per a la 
composició, maquetació i impressió del llibre dels 
premis literaris anys 2014-2022.

S’aprova per unanimitat el pressupost per al servei 
d’elaboració de l’inventari de camins municipals i 
el pressupost del servei de neteja de la xarxa de 
clavegueram de diversos sectors del municipi.

S’aprova per unanimitat el subministrament de la 
instal·lació de lluminàries de la pista poliesportiva 
de l’escola.

S’aprova per unanimitat la pròrroga del contracte 
del servei de desbrossament i sega dels marges 
dels camins i algunes zones verdes municipals. 

S’aprova per unanimitat la contractació del submi-
nistrament de la carpa de la Festa Major, també 
la creació del directori d’empreses de la web de 
l’Ajuntament i la contractació d’activitats Última 
Vèrtebra.

S’aprova per unanimitat l’atorgament d’ajuts 
econòmics a diverses entitats: el Club Ciclista Riu-
dellots per a les despeses de l’any 2022, l’AMPA 
de la llar d’infants per a les activitats del curs 
2021/2022 i el grup de Teatrerus de Riudellots per 
a una representació teatral l’any 2022.

S’aprova per unanimitat l’ajut social per a la matrí-
cula del curs escolar.

S’aprova per unanimitat la devolució de la garan-
tia definitiva dipositada per a l’execució del con-
tracte de subministrament de lluminàries per a la 
urbanització Mas Joals i per a la pista del pavelló 
poliesportiu.

S’aproven per unanimitat les certificacions núm. 
7 i 8 les obres de reurbanització dels accessos al 
pavelló. 

S’aprova per majoria absoluta la resolució de la 
convocatòria per a la concessió d’una subvenció 
per a la quota d’alta a la fibra òptica. 

S’aprova per unanimitat la compra del mobiliari de 
la sala de reunions Cingi.

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN 
LOCAL DEL DIA 6 DE SETEMBRE DE 2022

S’aprova per unanimitat l’acta sessió anterior de la 
Junta de Govern Local.

S’aprova per unanimitat l’autorització, disposició i 
reconeixement d’obligacions (fase ado) i reconei-
xement d’obligacions (fase o).

S’aproven per unanimitat diverses llicències urba-
nístiques.

S’aprova per unanimitat la contractació d’activitats 
diverses per a la biblioteca i l’acceptació dels pres-
supostos per a les actuacions de la Festa Major.

S’aprova per unanimitat la segona resolució de la 
convocatòria per a la concessió d’una subvenció 
per a la quota d’alta a la fibra òptica.

S’aprova per unanimitat la devolució de la garan-
tia del servei de neteja de la xarxa de clavegueram 
municipal. 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN 
LOCAL DEL DIA 20 DE SETEMBRE DE 2022 

S’aprova per unanimitat l’acta sessió anterior de la 
Junta de Govern Local.

S’aprova per unanimitat l’autorització, disposició i 
reconeixement d’obligacions (fase ado) i reconei-
xement d’obligacions (fase o).
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S’aproven per unanimitat diverses llicències urba-
nístiques.

S’aproven per unanimitat diverses contractacions 
per a la Festa Major 2022.

S’aprova per unanimitat l’abonament de la taxa de 
deixalles 2022 al Sr. J. B. com a contraprestació 
per a l’ocupació d’un terreny de la seva propietat. 

S’aproven per unanimitat les obres d’adequació 
del pati de l’escola. 

S’aprova per unanimitat el pressupost per al des-
brossament d’arbres. 

S’aprova per unanimitat el pressupost per a les 
obres de construcció d’una arqueta de telefonia al 
nucli antic. 

S’aprova per unanimitat l’adhesió al contracte 
2021.04-a02 basat en l’acord marc de subminis-
trament de gas natural amb destinació als ens lo-
cals de Catalunya (exp. 2021.04). 
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Acords de Ple

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
DEL DIA 20 DE JUNY DE 2022

S’aprova per unanimitat l’acta de la sessió anterior.

S’aprova per 10 vots a favor la rectificació de 
l’inventari municipal de béns. 

S’aprova per 5 vots a favor i 5 abstencions la modi-
ficació del pressupost 3/2022.

S’aproven per 10 vots a favor les festes locals del 
2023.

S’aproven per 10 vots a favor les obres de cana-
lització del rec de cal Queco i la urbanització dels 
vials del tram de l’avinguda Girona.

S’aprova provisionalment per 5 vots a favor i 5 
abstencions l’ordenança fiscal número 5, regula-
dora de l’impost sobre l’increment de valor dels 
terrenys de naturalesa urbana. 

S’aprova provisionalment per 9 vots a favor la mo-
dificació puntual de les normes subsidiàries de 
planejament de Riudellots, per a la modificació de 
la parcel·la d’equipament del sector mercat.

No es sotmet a votació la modificació puntual de 
les normes subsidiàries de planejament de Riude-
llots per a l’ampliació del sector ua-16 Friselva.

S’aprova per 10 vots a favor la devolució de la ga-
rantia dipositada per a l’execució del contracte de 
neteja de les dependències municipals.

S’aprova per 10 vots a favor la ratificació de la prò-
rroga del contracte del servei de conservació i mi-
llora dels espais verds i arbrat del municipi.

S’aprova per 10 vots a favor la modificació de la 
garantia definitiva del contracte concessió admi-
nistrativa per a la gestió de les instal·lacions es-
portives municipals. 

S’aprova per 10 vots a favor el Pla intern d’igualtat 
de dones i homes de l’Ajuntament de Riudellots de 
la Selva.

S’aprova per 10 vots a favor la sol·licitud de la 
pròrroga del conveni interadministratiu de concer-
tació de places amb el Departament de Drets So-
cials i l’Ajuntament de Riudellots, per a la presta-
ció del Servei d’Atenció Integral per a la Gent Gran 
(Saiar) l’any 2023.

S’aprova per 10 vots a favor el projecte de l’Àrea 
de Promoció Econòmica Urbana: APEU PAE Riu-
dellots de la Selva. 

S’aprova per 5 vots a favor i 5 vots en contra la 
modificació del Reglament del règim intern de la 
llar d’infants municipal.

S’aprova per 5 vots a favor i 5 vots en contra la 
modificació de l’ordenança fiscal núm. 13 regula-
dora de la taxa per a la prestació del servei de llar 
d’infants.

S’aprova per 10 vots a favor la modificació del 
Reglament regulador del procediment de preins-
cripció i matrícula a la llar d’infants municipal de 
Riudellots.

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
DEL DIA 23 DE JUNY DE 2022 

S’aprova per 6 vots a favor la modificació puntual 
de les normes subsidiàries de planejament de Riu-
dellots per a l’ampliació del sector ua-16 Friselva.

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
DEL DIA 29 D ́AGOST DE 2022

S’aprova per 7 vots a favor la presa de coneixe-
ment de la renúncia del regidor el Sr. Miquel Sal-
vans Brunsó.
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