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                                                                             Nota de premsa 

               
L’Ajuntament de Roda de Ter continua apostant per 
l’eficiència energètica en la xarxa pública d’enllumenat 
 

 

Roda de Ter va aprovar en el ple de maig una aportació extra de 15.000 

euros més per a la millora de l'enllumenat dels carrers del municipi 

 

El ple va aprovar modificacions en el nou conveni de residus i neteja amb 

el Consell Comarcal d’Osona, les quals permetran augmentar en un 30% 

les jornades anuals de l’escombradora 

 

 
Imatge del ple del 17 de maig de 2022, que es va fer a la Sala de Plens de l’Ajuntament. 

 

 

L'Ajuntament de Roda de Ter va celebrar el ple ordinari de maig el dimarts dia 

17. Es va celebrar de manera presencial a la sala de plens de l’Ajuntament de 

Roda de Ter. El vídeo de la sessió plenària es pot recuperar al canal de Youtube 

i a la pàgina de Facebook de l'Ajuntament de Roda de Ter.  
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En els primers punts de l’ordre del dia, el ple es va donar per assabentat de 

l’informe de Morositat corresponent al 4rt Trimestre de 2021 i del 1r Trimestre de 

2022. També es va donar per assabentat de l’Informe de Tresoreria relatiu al 

Període Mitjà de Pagament del 4rt Trimestre de 2021 i del 1r Trimestres del 2022. 

 

Modificació de Crèdits i Plantilla Número 05/2022 del Pressupost 2022 

Roda de Ter va aprovar dimarts una aportació extra de 15.000 euros més per a 

la millora de l'enllumenat dels carrers del municipi. El plenari municipal va aprovar 

una modificació de crèdit que preveu -entre d'altres- actuacions de millora de la 

xarxa pública d'enllumenat. L'alcalde de Roda de Ter, Roger Corominas (ERC), 

assegurava que l'objectiu és augmentar i actualitzar els punts de llum de la via 

pública, tal com ja es va fer el 2021. L'any passat, per exemple, es va posar llum 

a les parades dels autobusos o es va il·luminar el call que connecta l'aparcament 

de darrere l'Ajuntament amb la Plaça Major. Aquest any es vol seguir en aquesta 

línia, ja que «tenim alguns punts detectats on caldria millorar la il·luminació» deia 

l'alcalde. 

En els darrers anys, Roda de Ter ha fet un pla d'actuació de l'enllumenat públic 

amb l'augment de punts de llum i la seva eficiència energètica. En aquesta línia, 

el 2021 es van substituir 300 llumeneres per model més eficient i aquest 2022 

està previst substituir-ne 300 més. 

 

El plenari municipal de maig també va aprovar destinar una partida de 16.940 

euros per a la contractació de l'Inventari Municipal de Béns i Drets. L'alcalde, 

Roger Corominas va deixar clar que és una actuació imprescindible, ja que «ara 

mateix l'inventari del qual disposem no està actualitzat ni informatitzat». Aquest 

fet el fa poc útil «a efectes de gestió i de control». Aquest tipus d'inventari registra 

tots tipus de béns de propietat municipal béns immobles (solars, edificis, terrenys 

d'ús públic...), drets reals, vehicles, maquinària, instal·lacions de servei públic, 

drets de propietat intel·lectual, programari, fons bibliogràfic, mobiliari urbà... 
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Aquestes dues actuacions es podran executar amb una modificació de crèdit de 

47.940 euros, provinent del sobrant del tancament de l'exercici 2021. Aquesta 

incorporació de diners al pressupost de 2022 també contempla una partida de 

7.100 euros més per completar les obres de millora de la Guingueta de la Blava 

i l'ampliació de les oficines municipals, l'ampliació d'hores de dedicació de 

l'enginyer municipal i de la contractació definitiva de dos dels vigilants municipals. 

 

La modificació de crèdit es va aprovar amb els 5 vots a favor d'ERC, els 2 vots a 

favor de Junts X Roda, que formen l’equip de govern, i el vot del regidor no adscrit 

Marc Verdaguer que veu necessàries algunes de les modificacions com 

l'ampliació de la dedicació de l'enginyer i la contractació dels vigilants. El regidor 

no adscrit Albert Aguilar es va abstenir. IPR hi va votar en contra. El seu portaveu, 

Albert Serra, va dir l'Inventari Municipal de Béns i Drets és «necessari» per saber 

quin és el patrimoni municipal, però «l'import d'aquesta actuació és molt 

substancial». També va insistir, igual que en el plenari del mes passat, en criticar 

l'augment del preu de les obres que s'ha registrat en el cas de l'ampliació de les 

oficines municipals i la Guingueta de la Blava. 

 

Aprovació del conveni regulador de la delegació de competències per a la 

prestació del servei de recollida selectiva de residus, neteja viària i 

deixalleria, entre el Consell Comarcal d’Osona i l’Ajuntament de Roda de 

Ter 

El ple també va aprovar modificacions en el contracte que l'Ajuntament de Roda 

de Ter té amb el Consell Comarcal d'Osona en matèria de residus, neteja viària 

i deixalleria. Els canvis permetran augmentar en un 30% el nombre de dies a 

l'any que es fa la neteja dels carrers amb escombradora. Segons l'alcalde, Roger 

Corominas, això és un «salt de qualitat» i és fruit de la compra d'una netejadora 

de propietat municipal. Aquest fet permetrà passar dels 163 dies actuals fins a 

213 dies i «mantenint els costos corrents». 
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Des d'IPR, Albert Serra, discrepa de la lectura que en fa l'alcalde, ja que 

interpreta que s'augmenta el servei però també del preu en un 5% d'increment. 

 

El punt es va aprovar amb els vots afirmatius d'ERC, Junts X Roda i els regidors 

no adscrits, Marc Verdaguer i Albert Aguilar i 4 abstencions d'IPR. 

 

Quan l’alcalde va aixecar la sessió, va donar pas a les preguntes del públic. 

 

Roda de Ter, 18 de maig de 2022 


