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Nota de premsa 

               

 

 

L’augment del cost energètic fa que s’incrementin diverses partides de 

manteniment d’edificis municipals per poder assumir-ne l’augment, i les 

inversions se centren a instal·lar energia verda en equipaments municipals  

 

  

 
L’Ajuntament de Roda de Ter va aprovar aquest dimarts el pressupost pel 
2023 que serà de 5.534.697 euros. Aquest augmenta en un 4,2% i queda 
marcat per l’actual context «inflacionista», tal com va explicar l’alcalde i 
regidor d’Hisenda, Roger Corominas. Aquest impacte està marcat, 
sobretot, per l’augment del preu de l’energia i es deixa notar en diferents 
capítols del pressupost. D’una banda, obliga a destinar 150.000 euros més 
per fer front a l’augment de les despeses de gas i electricitat. De l’altra, fa 
una aposta en el capítol d’inversions on es destina una gran part a equipar 
instal·lacions municipals amb energies renovables com és la instal·lació 
de plaques fotovoltaiques. Aquesta aposta ha de servir «per lluitar contra 
el canvi climàtic i també fer viables les finances municipals» en paraules 
de Corominas. El pressupost va tirar endavant amb el vot favorable dels 
grups d’ERC i Junts per Roda, que formen part de l’equip de govern, i del 
regidor no adscrit Marc Verdaguer. Els regidors d’IPR i el regidor no adscrit, 
Albert Aguilar, hi van votar en contra.  
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Pel que fa al bloc de les despeses, el capítol II, que són els serveis que presta 

l’administració local, creix en un 9,31% i representa el 46% del total del 

pressupost. Una gran part de l’augment és per cobrir el cost de la despesa 

energètica on es destinen 150.000 euros més que el pressupost del 2022 per 

cobrir la pujada dels preus de llum i gas. Més enllà d’aquest aspecte també en 

destaca els recursos que es destinen al servei de neteja, ja que es preveu 

disposar de 40 jornades més de neteja amb la nova màquina escombradora que 

ha adquirit el consistori.   

 

Pel que fa les inversions, s’hi destinen un total de 219.335 euros. D’aquests 

153.000 euros seran per una instal·lació fotovoltaica de 100 quilowatts a la 

teulada del pavelló d’esports que ha de generar autoabastiment energètic als dos 

pavellons, al camp de futbol, a l’escola de música i a altres serveis municipals. 

També es preveuen partides per instal·lació de plaques solars en altres 

equipaments municipals i completar la millora de l’eficiència de l’enllumenat 

públic. En aquest bloc del pressupost també es destinen 25.000 euros a la millora 

d’equipaments educatius o parcs infantils. 

 

INGRESSOS REALISTES, MENYS DESPESES BANCÀRIES I ADAPTACIÓ 

DELS SERVEIS A LA DEMANDA 

La despesa de personal creix en un 6,35% amb l’objectiu d’adaptar-se a les 

normatives vigents i l’augment de la demanda d’alguns serveis municipals. En el 

cas de compliment de normes, es desdobla la figura de secretaria i la 

d’intervenció. També s’aplica l’augment de la retribució del personal municipal 

d’un 2,5%. Pel que fa a les demandes dels serveis, s’adapten les jornades 

laborals de serveis com l’Escola Bressol La Llavor o de l’Escola de Música El 

Faristol, segons les matriculacions que hi ha hagut.  
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A tall d’exemple, a l’Escola Bressol s’ha d’adaptar el personal, ja que s’ha obert 

un nou grup d’I2 per oferir més servei.  

El capítol III de Despeses financeres és on registra més estalvi respecte l’any 

anterior. Fruit de les polítiques engegades s’ha amortitzat deute municipal i això 

fa que les despeses i comissions financeres «millorin notablement».   

 

El capítol IV de Transferències corrents queda pràcticament igual que el 

pressupost actual i no està previst destinar recursos al fons de contingència 

pressupostària.  

Pel que fa als ingressos, s’ha fet una previsió «prudent», segons Corominas, 

contemplant que es va aprovar deixar les ordenances fiscals pràcticament iguals 

que el 2022. De manera que l’objectiu és poder cobrir a través d’ingressos, 

romanent de tresoreria... L’alcalde i regidor d’Hisenda també va assenyalar que 

aquest és un pressupost viu que esperen que creixi amb noves subvencions i 

vies d’ingressos d’altres administracions.  

Des de l’oposició, Yolanda Tristancho d’IPR va justificar el seu vot en contra 

al·legant poca participació. «S’ha tirat pel dret» va dir lamentant que no se’ls ha 

donat joc a participar-hi i que el pressupost no s’ha presentat prèviament a les 

entitats del poble. El regidor no adscrit Albert Aguilar també va lamentar no haver 

tingut «mà estesa» per participar en la seva elaboració en un any on hi haurà 

eleccions municipals al maig. L’altre regidor no adscrit Marc Verdaguer va votar-

hi favorablement. Reconeixent que no és el seu pressupost ideal «aquest ho és 

en un 80%». 

 

APROVACIÓ DEL PLA LOCAL DE JOVENTUT 

Un altre punt destacat del ple del desembre va ser l’aprovació del Pla Local de 

Joventut 2023-2026 que va tenir el vistiplau de tots els regidors del consistori. La 

primera tinent d’alcalde i regidora de Joventut, Roser Montané, destacava que 

és un document formulat a partir de la «nova realitat» dels joves, un col·lectiu 
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especialment marcat per Covid-19 i que té, entre altres objectius, fer polítiques 

públiques que promoguin l’emancipació, la participació o el sentit crític dels joves 

de Roda de Ter. Tots els grups van destacar el treball transversal que ha 

comportat la seva elaboració amb la participació dels mateixos joves, càrrecs 

electes o tècnics de diferents àrees. 

 

MOCIÓ EN DEFENSA DEL SÒL AGRARI 

El plenari també va aprovar una moció impulsada per la plataforma “Per una 

Plana Viva” que agrupa una quarantena d’entitats. Aquesta demana que 

s’apliquin plans d’ordenació urbanística que reconeguin els valors ecosistèmics, 

socials i patrimonials únics que té la Plana de Vic i que s’apliqui de forma urgent 

la nova Llei de protecció dels espais agraris. 

 

En aquesta darrera sessió del 2022, el regidor Albert Serra va tornar a formar 

part del grup d’IPR, d’acord amb resolució de secretaria que acceptava la petició 

d’aquest electe que havia estat apartat del grup a petició dels altres regidors 

d’aquesta formació. El regidor Toni Gaja va expressar la seva disconformitat i va 

dir que valoren recórrer aquesta decisió. Tot i que Serra torna a formar part del 

grup, Yolanda Tristancho es manté com a portaveu.  

 

 

Ajuntament de Roda de Ter 

Roda de Ter, 21 de desembre de 2022 


