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      Nota de premsa 

               
 
L’Ajuntament de Roda de Ter aprova un nou sistema 
tarifari per incentivar a la ciutadania que faci un consum 
responsable de l’aigua 
 

 

 

L’Ajuntament de Roda de Ter va celebrar el ple ordinari de juliol el dimarts dia 20. 

Un dels punts destacats de l’ordre del dia va ser l’aprovació de les noves tarifes de 

l’aigua potable que estan adreçades a incentivar a la ciutadania que faci un consum 

responsable. Amb aquest nou model tarifari, s’eliminen els paràmetres mínims de 

consum i s’ha fixat una quota de servei fix i una quota de consum variable. 

D’aquesta manera, cada domicili pagarà pel consum d’aigua que utilitzi. 

 

Aquest Ple de la Corporació es va celebrar de manera presencial al Museu 

Arqueològic de l’Esquerda de Roda de Ter per poder garantir la distància de 

seguretat entre les persones assistents  i es va poder seguir en directe a través del 

canal de Youtube i de la pàgina de Facebook de l'Ajuntament de Roda de Ter. 

 

Aquests van ser els punts de l’ordre del dia:  

 

1- Aprovació acta de la sessió anterior 

APROVADA PER UNANIMITAT 
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2.1.- Proposta d’acord d’establiment de les festes locals per l’any 2022 

El ple de l’Ajuntament de Roda de Ter va aprovar establir per a l’any 2022 les dues 

festes locals següents:  

 Divendres 3 de juny.  

 Divendres 23 de setembre (festa major) 

L’alcalde, Roger Corominas (ERC), va explicar que la festa del 3 de juny s’havia 

consensuat amb els centres educatius del municipi. 

APROVAT per unanimitat. 

 

2.2.- Proposta d’acord d’establiment de preus públics del Museu de 

l’Esquerda 

El ple de l’Ajuntament de Roda de Ter va establir els preus públics per la prestació 

del servei propi de museu i visita del públic al Museu arqueològic de l’Esquerda i 

va aprovar l’ordenança reguladora del preu públic per visites del públic al Museu 

Arqueològic de l’Esquerda. Recordem que l’Ajuntament de Roda de Ter és titular 

del Museu Arqueològic l’Esquerda que gestiona de forma directa amb la 

col·laboració de la Fundació privada l’Esquerda.  

APROVAT per unanimitat. 

 

2.3.- Proposta d’acord d’aprovació provisional de l’ordenança reguladora de 

la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari corresponent al servei 

municipal d’abastament d’aigua 

El ple de l’Ajuntament de Roda de Ter va derogar l’ordenança fiscal número 29 

reguladora de la taxa pel subministrament d’aigua i va aprovar l’ordenança 

reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari relativa al 

servei municipal d’abastament d’aigua. 
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L’alcalde de Roda de Ter, Roger Corominas, va explicar que es portava a debat i 

a votació la nova tarifa del subministrament d’aigua potable: “Un tema que ja fa 

temps que s’està tramitant”. Es tracta d’un canvi de model tarifari, respecte al que 

hi havia vigent, amb l’objectiu d’adaptar el model de tarifes a la directiva marc de 

l’aigua de la Unió Europea per “incentivar un consum responsable”.  

L’alcalde va explicar quins són els canvis més rellevant que proposa la nova tarifa 

de l’aigua. Amb aquest nou sistema, s’eliminen els paràmetres mínims de consum 

i s’ha fixat una quota de servei fix i una quota de consum variable. La quota fixa és 

la que s’establirà com a cost per captar l’aigua i abastar-la als diversos municipis. 

I la quota de consum variable estarà dividida en blocs perquè cada domicili pagui 

només pel consum d’aigua que utilitza. El sistema que hi havia vigent fins ara 

preveia un mínim de consum de 30 m³, independentment de si s’havien consumit. 

Per tant: “Es pagarà segons el volum d’aigua que s’utilitzi, per fomentar el consum 

d’aigua responsable”. Corominas va afegir que un altre canvi és la incorporació 

d’una tarifa social, la qual vindrà regulada per un reglament que s’aprovarà més 

endavant i que determinarà quins són els requisits pels quals les famílies s’hi 

podran acollir. Els usuaris que s’hi puguin acollir tindran una bonificació del 50% 

en els primers trams de metres cúbics d’aigua consumida. També es crea un fons 

social “modest” que és de 1.000 euros per sufragar despeses d’aigua. L’alcalde va 

recordar que també existeix un fons social per a despeses de subministrament del 

Consorci de Serveis Socials. 

L’alcalde va insistir en el fet que no es tracta d’un increment dels preus de l’aigua 

sinó “d’un canvi de model que camina cap a la sostenibilitat i cap a l’estalvi del 

consum d’aigua. Tots som coneixedors que l’aigua és un bé natural escàs i es 

tracta que pagui més qui més consumeix”. L’alcalde va explicar que un 45% dels 

rebuts de l’aigua pagaran el mateix o una mica menys del que pagaven ara.  
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La resta dels grups municipals van estar d’acord en el fet que es tracta “d’un bon 

model”. Per la seva part, Albert Serra (IPR) va explicar que és un tema en el qual 

ja s’havia treballat en la legislatura passada. Serra va considerar que és un model 

“interessant perquè es pagarà pel que es consumeixi i no per uns mínims”, tot i que 

“s’hi amaga un increment de recaptació per part de l’empresa subministradora”. I 

va proposar decantar-se cap a un servei d’abastament d’aigua potable que l’ofereixi 

una empresa pública i no pas privada. Albert Aguilar (Junts x Roda) va lamentar el 

retard de la proposta a l’hora d’entrar-la per ple, però va celebrar que es porti a 

terme el canvi. I Marc Verdaguer (regidor no adscrit) va considerar que la gestió de 

l’aigua hauria de ser pública i va estar d’acord en el nou sistema tarifari.  

L’alcalde va afegir que en un futur s’haurà d’afrontar el debat de la gestió del servei 

d’aigua potable, però que “ara no el podem canviar perquè hi ha una concessió 

signada amb l’empresa Aqualia que té una vigència fins al 2028”. Recordem que 

en data 2 d’agost de 2013 es va signar un contracte per a la gestió del servei 

d’abastament municipal d’aigua potable entre l’Ajuntament de Roda de Ter i la 

mercantil FCC AQUALIA, SA, per un termini de 15 anys (prorrogables per períodes 

de 5 anys fins a un màxim de 25 anys). Fins al moment, la taxa per la prestació del 

servei de distribució i subministrament d’aigua, inclosos els drets de connexió de 

línies, col·locació i utilització de comptadors i instal·lacions anàlogues, es trobava 

regulat a l’Ordenança Fiscal 29 de l’Ajuntament de Roda de Ter quedant 

definitivament aprovada, per haver finalitzat el termini d’exposició pública, el dia 15 

de desembre de 2016.  

APROVAT amb 9 a favor (ERC; Junts per Roda i Marc Verdaguer) i 4 

abstencions (IPR) 
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2.4.- Proposta d’acord d’aprovació provisional del projecte de rehabilitació i 

adequació de la Casa museu Miquel Martí i Pol i del seu entorn per fases 

El ple de l’Ajuntament de Roda de Ter aprova inicialment el projecte d'obres de 

rehabilitació i adequació de la Casa Museu Miquel Martí i Pol i del seu entorn, que 

adequa els espais originals de la casa i dota l’edifici d’unes instal·lacions 

respectuoses amb l’espai i adaptades als usos d’un l’espai museïtzat ubicat al 

carrer Costa del Ter 9, 11, 13 i 15 de Roda de Ter, i que ha presentat l’arquitecte 

Manel Alcubierre Roca.  

El regidor de Cultura, Roger Canadell (ERC), va explicar en el ple que el projecte 

prové de l’anterior equip de govern, que  va ser qui el va encarregar, i que l’actual 

equip de govern el que ha fet es desglossar-lo en tres fase per tal de facilitar-ne 

l’execució: 

FASE 1 Accessos i Condicionament Exterior amb un PEC de 114.931,61 euros 

(94.989,80 euros + 19.946,81 euros corresponents a l’IVA) 

FASE 2 Obres Casa Museu amb un PEC de 101.559,47 (83.850,80 euros + 

17.608,67 corresponent a l’IVA) 

FASE 3 Museïtzació Casa Museu amb un PEC de 77.791,86 (64.290,79 euros + 

13.501,07 corresponent a l’IVA). 

APROVAT per unanimitat 

 

2.5.- Modificació de la composició de la comissió informativa i de la comissió 

especial de comptes i nomenament dels seus membres per raó de petició 

formulada per regidor Marc Verdaguer Iborra.  

El ple de l’Ajuntament de Roda de Ter va aprovar establir la modificació de la 

composició de la Comissió Informativa així com de la Comissió Especial de 
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Comptes. Aquesta modificació s’ha produït després de la petició formulada en data 

12 de juliol de 2021 pel regidor Marc Verdaguer Iborra, qui ha passat a ser regidor 

no adscrit. 

El  Ple de l’Ajuntament de Roda de Ter va adoptar l’acord d’establir la composició 

de la Comissió Informativa, que dictaminarà els assumptes que hagin de ser 

sotmesos al Ple. Aquesta comissió està integrada, sota la presidència de l’alcalde 

(o el regidor que el supleixi), pels membres següents, els quals hi participen amb 

veu i vot: 

- Pel grup d’ESQUERRA REPUBLICANA: ROSER MONTANÉ I TARDÀ. 

Suplent: ROGER CANADELL I RUSIÑOL 

- Pel grup d’IpR: ALBERT SERRA I VERGARA. Suplent: YOLANDA 

TRISTANCHO MANSO. 

- Pel grup de JUNTS PER RODA: JOAN MORENO I PARÉS. Suplent: 

MARINA QUINTANA VERGÉS. 

- Pel regidor no adscrit: MARC VERDAGUER IBORRA. 

 

També es va establir la composició de la Comissió Especial de Comptes, presidida 

per l’alcalde (o el regidor que el supleixi), està formada pels membres següents, 

els quals hi participen amb veu i vot:  

- Pel grup d’ESQUERRA REPUBLICANA: ROSER MONTANÉ TARDÀ. 

Suplent: ROGER CANADELL RUSIÑOL 

- Pel grup d’IpR: ALBERT SERRA I VERGARA. Suplent: YOLANDA 

TRISTANCHO MANSO 

- Pel grup de JUNTS PER RODA: JOAN MORENO I PARÉS. Suplent: 

MARINA QUINTANA VERGÉS. 

- Pel regidor no adscrit: MARC VERDAGUER IBORRA. 
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El regidor Marc Verdaguer va explicar que deixa de formar part del grup municipal 

d’Independents per al Progrés de Roda (IPR) i passa a regidor no adscrit per 

“diferències” amb el seu cap de llista, Albert Serra, “ja que no compartim la mateixa 

manera de fer política”. Per Verdaguer, ha estat “una decisió complicada de 

prendre” i va assegurar que la situació “era insostenible”. Per la seva part, Albert 

Serra, va dir que no entraria en polèmica i va afegir que “l’objectiu del nostre grup 

municipal és Roda de Ter i continuarà sent així”. 

APROVAT amb 9 vots a favor (ERC, Junts per Roda i Marc Verdaguer) i 4 

abstencions (IPR) 

 

Punt d’urgència: modificació dels nomenaments dels representants de 

l’ajuntament als organismes dels quals forma part 

En el ple també es va aprovar un punt entrat per urgència sobre la modificació del 

representant del grup municipal d’IPR a la Fundació Privada Can Planoles, segons 

sol·licitud presentada per Albert Serra a través d’una instància presentada el 20 de 

juliol de 2021. El ple va adoptar l’acord de nomenar com a representants de 

l’Ajuntament de Roda de Ter a l’òrgan de la Fundació privada de Can Planoles: 

Roger Corominas, Toni Mas, Antoni Gaja i Albert Aguilar. 

APROVAT amb 5 vots a favor (Albert Serra, Yolanda Tristancho, Montse 

Garcia i Toni Gaja d’IPR; Albert Aguilar de Junts x Roda) i 8 abstencions 

(ERC; Joan Moreno i Marina Quintana de Junts x Roda; Marc Verdaguer) 

 

Després de la part de control, dels precs i preguntes, i de les preguntes de veïns i 

veïnes, l’alcalde va aixecar la sessió. 

 

Roda de Ter, 20 de juliol de 2021 


