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Nota de premsa 

               
 

 

 

El ple de gener es va adherir a l’Agenda dels municipis catalans, un full de 

ruta per anar implantant les eines digitals als ajuntaments 

 

 
Imatge de la sessió plenària del 17 de gener de 2023, a la sala de plens de l’Ajuntament de Roda de Ter.  

 

 

Roda de Ter aposta per potenciar la digitalització a l'administració. El ple 

municipal de gener va aprovar per unanimitat adherir-se a l'Agenda digital dels 

municipis de Catalunya. Aquesta agenda que promou el consorci Localret, del 

que forma part l'ajuntament rodenc, vol facilitar la concreció d'estratègies, plans 

i projectes de transformació digital elaborats de forma conjunta i compartida per 

part dels municipis.  
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La regidora de Comunicació i Joventut, Roser Montané (ERC), va dir que aquest 

document és el «full de ruta» pels municipis en la transformació digital i la va 

definir com la «caixa d'eines» on cada consistori podrà utilitzar aquelles que més 

s'adaptin a les seves necessitats. En els pròxims mesos està previst que la gran 

majoria dels 884 ajuntaments que estan adherits a aquest consorci es vagin 

adherint al pla. 

 

Noves mesures per reduir els efectes del trànsit rodat: reducció dels sorolls 

i més seguretat pels vianants 

 

En la sessió d'aquest dimarts, l'alcalde de Roda de Ter, Roger Corominas (ERC), 

va explicar que el consistori continua els contactes amb les diferents 

administracions per trobar solucions que permetin reduir l'impacte del pas de 

trànsit rodat pel municipi. Corominas va informar que el consistori es va reunir 

amb el secretari de Mobilitat i Infraestructures, Marc Sanglas, i el director general 

d'Infraestructures de Mobilitat, David Prat. En la reunió del 23 de novembre, 

l'administració catalana va continuar mantenint que la solució que s'adopti ha de 

tenir «consens territorial», fet que equival a una proposta en la qual estiguin 

d'acord tots els municipis afectats. L'alcalde va anunciar que ja s'està treballant 

en mesures per intentar mitigar algunes de les afectacions que provoca el pas 

de vehicles per la trama urbana. La Diputació de Barcelona ja ha entregat un pla 

de millora acústica per minimitzar l'impacte sonor del pas de vehicles. El 

document ja s'ha fet arribar a la Generalitat que és la titular de la carretera entre 

Vic i Roda per saber com es poden implantar. L'alcalde també va anunciar que 

en les setmanes entrants s'instal·laran radars pedagògics i altres mesures als 

passos de vianants per tal de poder donar major seguretat als vianants.  
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El ple de setembre va aprovar la partida pressupostària per a la seva instal·lació 

i ara, un cop adjudicades, ja es pot procedir a la seva instal·lació. L'alcalde 

responia així a la pregunta feta per la Plataforma ciutadana Trànsit Roda’t en el 

punt de precs i preguntes del plenari. 

 

Nova representant d'IPR a la junta de govern, comissió de comptes i 

Fundació Miquel Martí i Pol 

 

En el ple de gener també es va aprovar la petició del grup d'Independents per 

Roda (IPR) de què Yolanda Tristancho sigui la representant d'aquest grup polític 

a la comissió informativa, a la comissió especial de comptes i a la Fundació 

Miquel Martí i Pol. Tristancho substitueix al regidor Albert Serra. En aquest punt, 

l'actual portaveu i l'anterior van discrepar lamentant, tant l’una com l'altre, falta 

de democràcia dins del grup. Mentre que Serra sosté que el paper de portaveu 

l'hi correspondria a ell pel fet d'haver encapçalat la llista en les eleccions 

municipals de 2019, Tristancho sosté que aquesta decisió es pren en el grup i 

que 3 dels 4 regidors aposten perquè en sigui ella la representant. 

 

 

 

Ajuntament de Roda de Ter 

Roda de Ter, 18 de gener de 2023 


