PLA D'ACTUACIÓ DE MANDAT 2020-2023
El Pla d’Actuació de Mandat (PAM) 2020-2023 de l’Ajuntament de Roda de Ter és fruit de
l’acord de govern entre Esquerra-Roda Republicana i Junts per Roda. Aquest document de
treball recull els objectius polítics prioritaris derivats de l’acord de governabilitat i les actuacions
necessàries per tal d’assolir-los entre juliol de 2020 i juny de 2023.
Aquest PAM permet definir l’estratègia de treball a seguir per l’equip de govern i ajuda a
planificar les accions de manera eficient i eficaç amb el personal tècnic de l’Ajuntament.
Així mateix, el Pla d’Actuació de Mandat 2020-2023 vol ser una mostra del compromís amb la
ciutadania, mitjançant el qual es projecten de forma realista els objectius prioritaris que es
deriven del diàleg dels programes electorals dels dos grups que conformen l’equip de govern i,
alhora, és un exercici de transparència envers la ciutadania.
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1. ACCIÓ SOCIAL / ATENCIÓ A LES PERSONES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Potenciarem i recuperarem el treball i la dinamització comunitària i educativa als carrers i
places de Roda, tant amb població adulta com amb infants i joves i en el suport a la
convivència.
Donarem suport a l’accés al mercat laboral, especialment per a les persones amb més
dificultats d’inserció.
Enfortirem l’atenció social continuada per a tothom i, d’una manera especial, per als
infants, les seves famílies i la gent gran que es trobin en situació de vulnerabilitat, amb la
promoció de projectes d’ajuda mútua i de treball grupal.
Acompanyarem activament en la millora del funcionament del Casal i la Residència de
Can Planoles i fomentarem la implicació i participació de la gent gran per tal de poder
pensar, dissenyar i dur a terme projectes i accions que interessin a la gent gran de Roda.
Promourem el desenvolupament sociocomunitari i el treball en xarxa dels serveis
d’atenció a les persones de Roda, el CAP, les entitats socials, de lleure, educatives,
sanitàries i les associacions de veïns i veïnes del municipi.
Prioritzarem les actuacions que permetin a les persones grans i a les que estan soles que
puguin viure a casa seva, i en cas de no ser possible, vetllarem conjuntament amb les
residències pel seu contacte afectiu amb les persones i els espais del poble de Roda.
Establirem bonificacions per millorar la progressivitat fiscal.
Treballarem per a la creació d’un Pla Inclusiu en matèria social a Roda de Ter que
contempli polítiques i accions d’inclusió, promoció de les persones i cohesió social.
Vetllarem per garantir i millorar els drets socials bàsics per a totes les persones, amb un
treball integral que permeti revisar els serveis: targeta moneder, rebost solidari, Projecte
Roda, etc.
Potenciarem i ampliarem la borsa de voluntariat per garantir el suport a projectes propis i
els duts a terme per les entitats del municipi.
Fomentarem el mentoratge com una possible activitat per al voluntariat de Roda amb la
finalitat de compartir amb les persones nouvingudes la informació sobre els serveis, els
recursos, els llocs emblemàtics i històrics del poble, i el coneixement de la societat
catalana, la llengua i l’entorn, etc.
Oferirem a tota la població la màxima informació sobre els serveis socials i els recursos
que s’hi destinen.
Mantindrem les bonificacions en els serveis i els impostos locals per a les persones amb
més precarietat econòmica, gent gran i famílies nombroses i/o monoparentals.
Buscarem una nova ubicació per al Banc d’aliments a un espai apte per a l’activitat que
s’hi duu a terme.

2. CULTURA
•
•

•

Redactarem un Pla d’Acció Cultural Municipal amb participació tècnica, política i dels
actors culturals del poble per tal d’orientar la promoció, la programació i la creació
cultural.
Crearem una agenda cultural anual que inclogui tant les activitats culturals impulsades
des de l’Ajuntament com les activitats de les entitats i els diferents equipaments (per a
millorar la programació i la coordinació interna i per potenciar la comunicació i difusió
externa).
Restaurarem i farem reproduccions dels capgrossos històrics de Roda de Ter.
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•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Promocionarem el lloguer del Teatre Eliseu tant per a activitats obertes al públic com per
a estades i assajos de grups i companyies.
Promocionarem la Biblioteca Bac de Roda potenciant la difusió de les activitats que
realitza, implicant-la en més activitats culturals del poble i portant el seu serveis a altres
espais de Roda.
Crearem l’exposició de projectors cinematogràfics a la Biblioteca Bac de Roda i en
fomentarem la seva visita guiada juntament amb el FAMO.
Promourem, amb les fundacions Miquel Martí i Pol i el Museu de l’Esquerda, els
“paquets turístics” amb ofertes combinades (visites guiades, rutes literàries, visites
dramatitzades, propostes educatives i familiars…).
Treballarem per aconseguir les subvencions necessàries:.
− per a iniciar la creació de la Casa-Museu Miquel Martí i Pol;
− per garantir els requisits necessaris per tal que el Museu de l’Esquerda s’integri al
Registre de museus de la Generalitat;
− per fer millores necessàries al Teatre Eliseu (taquilla, nou espai escènic de petit
format, camerinos…).
Treballarem per a la futura constitució d’un Centre d’Estudis Locals, conjuntament amb
els agents culturals de Roda (associacions, fundacions i grups).
Fomentarem la participació popular en l’organització, la reformulació (si s’escau) i el
gaudi de les festes populars i els festivals de Roda (Festa Major, Carnaval, Reis, Encanta,
Sant Joan, Rodafolk, etc.).
Incorporarem la mirada inclusiva a totes les activitats culturals, tant pel que fa a la
perspectiva de gènere com per la diversitat cultural i l’atenció a col·lectius en risc
d’exclusió.
Redactarem un Pla de Publicacions per tal d’establir el procediment d’encàrrecs/proposta,
valoració, edició i difusió del llibres pagats des de l’Ajuntament de Roda.
Prioritzarem la contractació de professionals del món de l’espectacle i la cultura de km 0.

3. JOVENTUT
•
•
•
•
•
•
•
•

Ampliarem el programa Roda és Feminista, amb més profunditat i nous conceptes a
desenvolupar d’acord a d’altres realitats paral·leles: racisme, capitalisme, classisme,
ecologisme, etc.
Donarem suport a les organitzacions juvenils ja formades, com els Eskerdats, i a la
Comissió de Joves de Roda, el Casalot...
Crearem el nou Pla Local de Joventut.
Promourem, especialment entre els joves, el respecte i les relacions no sexistes i
treballarem per un model social inclusiu de convivència pacífica.
Garantirem la continuïtat i la sostenibilitat de la Festa Major Jove i dels espais d’oci per
als joves del poble per tal que, des de la seva preparació fins a la seva execució, siguin
representatius de la voluntat de cohesió, de participació i d’enriquiment mutu.
Dotarem de més eines per a la promoció de l’ocupació i l’assessorament laboral entre els
joves.
Ampliarem el treball coordinat amb l’Institut Miquel Martí i Pol.
Promourem campanyes de sensibilització per als joves en diferents aspectes relacionats
amb el civisme, el respecte de l’entorn, l’estima pel poble...
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4. ESPORTS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Garantirem el manteniment i millora de les actuals instal·lacions esportives adequant-les
a la normativa: piscina, camp de futbol, petanca i pavelló.
Crearem el Consell d’Esports per treballar conjuntament amb les entitats esportives.
Donarem suport en matèria de formació a les entitats.
Promourem la difusió de les entitats a través de xarxes socials i editarem un fulletó on
quedi recollida, cada curs, tota l'oferta esportiva de manera unificada.
Impulsarem activitats extraescolars juvenils (12-18 anys), sense haver d’estar federat ni
haver de participar en competicions.
Recuperarem l’escola d’iniciació a les activitats esportives per a infants, de manera
coordinada entre totes les entitats i clubs esportius.
Donarem suport a que les persones en situació de vulnerabilitat puguin accedir a l’oferta
esportiva de Roda, tenint en especial cura a dones i infants.
Promourem els hàbits saludables i pràctica d’activitat física entre la ciutadania potenciant
el programa d'activitat física i salut i altres propostes.
Impulsarem iniciatives que permetin tenir l’esport com a element de cohesió social.

5. PARTICIPACIÓ CIUTADANA / ENTITATS
•
•
•
•
•
•
•
•

Contractarem temporalment personal tècnic de participació i de dinamització comunitària
per promoure la participació i la implicació ciutadana en el diferents projectes i recursos
comunitaris, i amb la finalitat de donar suport al projecte de Treballs als barris.
Durem a terme actuacions de millora als barris d’acord amb les associacions de veïns i
veïnes.
Impulsarem la creació d’Associacions de veïns a tots els barris i promourem la seva
participació en les decisions importants que afectin bona part de la població.
Adequarem les subvencions a les entitats, segons projecte, funció i necessitats, i
buscarem solucions per als problemes i dubtes que sorgeixin de la seva gestió i
organització autònoma.
Treballarem per donar un nou impuls als projectes de voluntariat.
Crearem una Taula sectorial de participació en diferents àmbits (inclusió social, salut i
medi ambient, cultura).
Treballarem amb els centres educatius per a la creació d’un Consell d’Infants i amb la
Fundació de Can Planoles per a la creació d’un Consell de la Gent Gran de Roda de Ter.
Garantirem que totes les activitats, actes, fires... siguin al màxim d’accessibles per a
tothom, sigui quina sigui la seva capacitat de mobilitat.

6. FORMACIÓ
•

•
•

Crearem una oferta formativa oberta i a l’abast de tothom:
− Oferta de cursos de català continuada sense interrupcions, en coordinació amb
entitats municipals (Càritas) i supramunicipals (Centre de Normalització Lingüística
d’Osona).
− Facilitarem i acompanyarem per a l’obtenció del graduat en ESO als joves i adults
que no el tinguin, en coordinació amb les entitats que ofereixen el servei.
Impulsarem la formació contínua al municipi.
Potenciarem els Espais Activa't per a la ciutadania, afavorint la seva implicació i
col·laboració amb les fundacions.
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7. EDUCACIÓ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reorganitzarem els objectius i potenciarem el Consell Escolar Municipal.
Crearem projectes educatius anuals que impliquin el treball conjunt del centres educatius
fruit dels acords presos en els diferents ens educatius (Consell d’Infants, Consell Escolar
municipal, PEE, Pla de Joventut, etc.).
Revisarem i revitalitzarem el Pla Educatiu d’Entorn.
Garantirem l’accés de tots els infants a les activitats extraescolars perquè siguin
inclusives.
Impulsarem beques per a l’accés a l’Escola de Música.
Potenciarem la Llar d’Infants i el seu projecte educatiu per afavorir la participació de les
famílies del poble.
Crearem rutes segures per anar a peu a les escoles, i per fomentar la salut i la
sostenibilitat.
Continuarem treballant amb les diferents administracions per consolidar l’escola
inclusiva.
Potenciarem activitats que vinculin els centres educatius i les entitats del municipi.
Facilitarem l’accés de tots els rodencs i rodenques als recursos de formació pública que
tinguem a l’abast.

8. MEDI AMBIENT I SERVEIS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mantindrem les zones verdes sanejades, i farem tasques de millora i manteniment dels
parcs i jardins.
Ens adherirem a l’AMEP (Associació per l’Energia Pública).
Consolidarem, ampliarem i millorarem l’espai dels Jardins, la Guingueta de la Blava i
Passeig del Ter.
Crearem i instal·larem un hivernacle del Banc de Llavors a la Muntanyeta per tal que
sigui el banc de llavors comarcal i, alhora, un espai pedagògic i comunitari.
Eliminarem de totes les dependències municipals les ampolles d’aigua de plàstic i les
substituirem per fonts amb carboni actiu connectades a la xarxa pública.
Seguirem treballant i ampliant la Fira de la Llavor amb la finalitat de vincular-la més amb
el dia a dia del poble, i amb la formació a les escoles i l’Institut.
Fomentarem les energies renovables per generar autoconsum energètic en els edificis
públics i privats. Per exemple, la instal·lació de plaques fotovoltaiques a l’escola Emili
Teixidor.
Millorarem l’estalvi energètic en l’enllumenat i el manteniment d’edificis públics per tal
d’augmentar-ne l’eficiència i la sostenibilitat.
Farem totes les accions possibles per poder iniciar la retirada de l’amiant de la teulada de
Can Puigneró.
Millorarem els punts foscos de la recollida porta a porta i l’ús de la zona d’emergències.
Actualitzarem i refarem l’Arborètum.
Treballarem per la millora de la llera el riu entre els dos ponts.
Bonificarem l’impost de construccions i obres per instal·lacions d’energies renovables.
Donarem continuïtat a les campanyes de sensibilització i informació com ara la sega
diferenciada, retirada de productes químics, consum energètic i de Km0.
Vetllarem perquè totes les actuacions de l’Ajuntament siguin al màxim de respectuoses
amb el medi ambient i l’entorn.
Continuarem treballant per millorar el percentatge de reciclatge dels nostres veïns i
veïnes.
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•

Donarem suport a les iniciatives que portin a terme les entitats del nostre municipi que
treballin en defensa del medi ambient.

9. SALUT
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Treballarem, amb les eines i els recursos que tenim a l’abast com a administració local,
per fer front a la pandèmia de la COVID-19, per fer difusió de la informació actualitzada
que ofereixen organismes superiors i per garantir la seguretat de treballadors i usuaris de
serveis municipals.
Elaborarem el Pla Municipal de Salut.
Farem campanyes de promoció de la salut i d’hàbits saludables.
Continuarem treballant en el «Pla de control municipal d’aus urbanes» i plagues.
Promourem la tinença responsable d’animals domèstics amb campanyes de
sensibilització periòdica.
Renovarem i actualitzarem les ordenances que fan referència a l’àmbit de la salut.
Acompanyarem i donarem suport en les campanyes de donació de sang.
Treballarem conjuntament amb les entitats i serveis vinculats a la salut de les persones.
Promourem el treball coordinat amb ens supramunicipals per obtenir serveis de qualitat
en el nostre municipi.
Realitzarem formació en temes de salut adreçada a escoles i a la ciutadania en general.

10. PROMOCIÓ ECONÒMICA
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Acompanyarem i donarem suport a l’Associació de comerciants de Roda (ARC) en la
gestió de l’entitat i en les iniciatives de dinamització del comerç local.
Buscarem coneixement i experiències de bones pràctiques a través de la col·laboració
amb altres municipis similars al nostre per implementar accions que ens ajudin en la
promoció del comerç local.
Oferirem formació a comerciants en aquells àmbits que ajudin a la promoció del comerç
de proximitat.
Col·laborarem amb entitats supramunicipals, com l’ OPE, en campanyes de promoció i
dinamització del comerç conjuntament amb pobles veïns.
Realitzarem campanyes de sensibilització per a l’impuls del comerç de proximitat.
Potenciarem la comunicació entre comerciants i ciutadania amb la creació d’una
aplicació mòbil que contindrà informació i notícies de Roda de Ter, així com una base de
dades dels comerços i empreses amb les dades de contacte. Aquesta APP anirà ampliant
els serveis progressivament.
Impulsarem la reutilització i el reciclatge dels envasos i fomentarem la recuperació dels
hàbits tradicionals no malbaratadors de recursos (cabàs, bossa del pa, etc.).
Millorarem i potenciarem les fires: Fira de la llavor, Fira dels pescador i Fira de pont a
pont.
Garantirem la transparència en la publicació i la selecció de plans d’ocupació. Tindrem
en compte criteris d’igualtat de gènere en els processos de selecció.
Aplicarem avantatges fiscals i subvencions per a emprenedors que decideixin dur a terme
la seva activitat econòmica a Roda de Ter.
Treballarem de forma col·laborativa amb les entitats dedicades a la promoció econòmica,
com Creacció, així com amb el Consell Comarcal i els serveis de promoció econòmica
veïns que són referents en aquest àmbit.
Promourem el treball intensiu de l’àrea de promoció econòmica de l’Ajuntament per tal
d’elaborar una recollida de dades de totes les empreses, comerços, etc.
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•
•
•
•
•

Farem una diagnosi sobre la situació econòmica actual del municipi, recollirem les
necessitats i crearem un full de ruta de dinamització econòmica del territori
Potenciarem el programa Reempresa per tal d’afavorir la continuïtat de l’activitat
econòmica al municipi.
Treballarem per la professionalització en el sector d’atenció a les persones des d’una
perspectiva àmplia i global.
Reforçarem el servei d’ocupació local per oferir formació i acompanyament en el procés
de recerca de feina i millorar l’ocupabilitat de persones en situació d’atur.
Col·laborarem amb els centres educatius en els programes de pràctiques professionals i
estades a l’empresa per afavorir la capacitació de les persones.

11. TURISME
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Impulsarem la promoció del patrimoni cultural i natural com a atractiu turístic
Potenciarem el turisme cultural de qualitat —vinculat a L’Esquerda, la Fundació Miquel
Martí i Pol, les figures d’Emili Teixidor, Bac de Roda, etc.— i el vinculat al patrimoni
natural. Crearem “paquets turístics” que posin en relació i potenciïn conjuntament tota
l’oferta de Roda (rutes, museus, cases de turisme i hostals, restauració, gastronomia,
natura, salut, etc.).
Promourem la fauna, la flora i el riu com a atractiu paisatgístic i mediambiental per als
visitants de Roda i per als rodencs i rodenques que vulguin conèixer-los millor.
Crearem i assenyalarem, de manera conjunta amb l’àrea d’esports i de salut, rutes
circulars per a caminadors, corredors i ciclistes.
Situarem dins el circuit d’espais culturals de renom, en l’àmbit nacional, el jaciment i
museu arqueològic de l’Esquerda i la ruta (i futura Casa Museu) Miquel Martí i Pol.
Aprofitarem els espais municipals existents i les fundacions culturals com a punts
d’informació turística.
Editarem, en el marc de l’aplicació mòbil, un mapa digital de carrers amb indicació dels
equipaments i atractius turístics i patrimonials i altra informació d’interès (serveis, rutes,
etc.).
Continuarem treballant amb ens supramunicipals per a la promoció turística del nostre
poble i afavorir sinèrgies entre els municipis veïns.
Estudiarem la viabilitat d’un espai d’estacionament per a autocaravanes.

12. URBANISME
•
•
•
•
•
•
•

Iniciarem, per fases, la rehabilitació del carrer Verge del Sòl del Pont.
Crearem una ordenança del Paisatge Urbà.
Crearem una taula amb tots els grups polítics per plantejar el futur desenvolupament de la
Blava i iniciarem les actuacions més urgents.
Crearem una taula de l’aigua, amb representació de tots els grups polítics, per definir les
prioritats d’inversió del servei, com per exemple, l’ampliació del dipòsit.
Garantirem el manteniment de les infraestructures existents i, de manera prioritària, dels
parcs infantils del municipi.
Durem a terme el manteniment i millora dels embornals del clavegueram.
Estudiarem la creació d’una nova zona verda al carrer Verge del Sòl del Pont.
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13. HABITATGE
•
•
•
•

Elaborarem una diagnosi exhaustiva dels habitatges buits per tal de definir un pla
d’intervenció.
Continuarem mediant i treballant des de serveis socials en els casos de possible
desnonament.
Estudiarem mesures per fomentar el lloguer i el lloguer social.
Mediarem amb els mitjans municipals disponibles per tal de resoldre les situacions
d’ocupació d’habitatges.

14. MOBILITAT
•

•
•

Implementarem millores en la mobilitat del nostre municipi per moure’ns de manera més
tranquil·la, segura i sostenible:
− Millorem l’accessibilitat a les voreres.
− Pintarem i millorarem els passos de vianants necessaris allà on calgui.
Establirem les mesures més oportunes i urgents del pla de mobilitat.
Suprimirem progressivament les barreres arquitectòniques.

15. SEGURETAT
•
•
•
•

Establirem uns horaris de treball dels vigilants municipals que permetin el màxim de
cobertura en les franges horàries en què el servei sigui més necessari (en funció de
l’època de l’any, el calendari d’activitats, etc.).
Impulsarem la figura dels agents cívics, amb coordinació amb tots els serveis municipals.
Estudiarem la possibilitat d’incorporar un vigilant més a la plantilla.
Consolidarem el model de proximitat dels vigilants als barris, a través de rutes a peu.

16. COMUNICACIÓ
•
•
•
•
•
•

Impulsarem la comunicació institucional.
Replantejarem la revista Roda de Ter.
Llançarem i anirem ampliant la nova pàgina web.
Donarem un nou impuls a Ràdio Roda.
Crearem una aplicació mòbil, conjuntament amb l’àrea de Promoció econòmica, comerç,
turisme i Cultura per a la promoció del poble i l'accessibilitat als serveis i gestions.
Ordenarem, optimitzarem i farem el seguiment de la publicitat als mitjans de
comunicació.

17. ADMINISTRACIÓ EFICAÇ, CONTROL I TRANSPARÈNCIA
•
•
•

Farem que la pàgina web municipal torni a ser reconeguda per la seva transparència per
les organitzacions avaluadores de qualitat en l’administració pública.
Juntament amb l’àrea de Comunicació de l’Ajuntament publicarem periòdicament les
accions, els projectes i les decisions més importants que es duguin a terme en cadascuna
de les àrees.
Elaborarem la Relació de Llocs de Treball i l’Organigrama per tal de millorar
l’organització municipal.
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18. IGUALTAT
•
•
•
•

Impulsarem un treball transversal en la igualtat de gènere, la diversitat i la inclusivitat des
de les diferents regidories municipals.
Aprovarem i aplicarem el Pla d’Igualtat amb els treballadors de l’Ajuntament.
Buscarem recursos (humans i materials) per fomentar les polítiques actives en matèria
d’igualtat i inclusió.
Donarem suport a les iniciatives populars que promoguin i impulsin la normalització i la
inclusió de tots els col·lectius sigui quina sigui la seva identitat de gènere.

19. REPÚBLICA
•
•
•

Treballarem, des de l’equip de govern, per assolir la República Catalana.
Defensarem totes les vies pacífiques i democràtiques que ens condueixin cap a la
independència de Catalunya.
Donarem suport a les entitats i iniciatives populars que promoguin i treballin per a la
llibertat dels presos polítics, el retorn dels exiliats i la independència de Catalunya.
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