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Nota de premsa 
 
 
Roda de Ter destina 35.000 euros per pacificar el trànsit 
i augmentar la seguretat viària a la trama urbana 
 
 

El ple municipal d’aquest dimarts 20 de setembre va aprovar 
ampliar la partida econòmica per tirar-ho endavant en els propers 
mesos 
 
 

 
 
Imatge de la sessió de dimarts 20 de setembre de 2022 a la sala de plens de l’Ajuntament de Roda de Ter 

 
 
Roda de Ter vol millorar la seguretat viària en la seva trama urbana. El consistori 
ha aprovat destinar 35.000 euros per a la instal·lació de semàfors, senyalètica 
lluminosa en passos de vianants i radars que activin semàfors quan se supera la 
velocitat màxima permesa en la carretera que creua el municipi amb l’objectiu de 
pacificar el trànsit de vehicles i augmentar la seguretat dels vianants. El ple 
municipal celebrat el dimarts 20 de setembre va aprovar una modificació de crèdit 
d’un total de 59.000 euros que -entre d’altres- permet dotar de 15.000 euros més 
aquesta actuació. Això complementa la partida inicial de 20.000 euros.  
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Amb aquesta actuació, el municipi tindrà radars pedagògics a les 3 entrades i 
s'instal·larà senyalització amb balises lumíniques en passos de vianants dels 
carrers Jacint Verdaguer, Sant Antoni Maria Claret, carrer Cooperativa i en dos 
punts de l’avinguda Tecla Sala. Aquesta actuació permet millorar «la seguretat 
de la circulació tant pels vehicles com pels vianants», segons explicava al plenari  
l’alcalde, Roger Corominas, ja que permetrà visualitzar correctament la situació 
de passos dels vianants i informar de la velocitat màxima d’accés al municipi. 
 
La modificació de crèdit aprovada en el ple d’aquest dimarts es fa aportant 
46.0000 euros de la liquidació de l’exercici anterior. A més dels diners aportats 
per a la millora de la seguretat viària també s’amplien partides com la destinada 
al manteniment de la piscina, el combustible per als vehicles de titularitat 
municipal o l’adquisició de vestuari per als guàrdies municipals. També incorpora 
diners d’actuacions que venen finançades des d’altres administracions com la 
telegestió energètica del pavelló poliesportiu número 2 o l’adquisició de 
dispositius informàtics.  
 
La modificació es va aprovar amb els vots a favor dels grups d’ERC i Junts per 
Roda que integren l’equip de govern i el regidor no adscrit Marc Verdaguer. El 
regidor no adscrit Albert Aguilar es va abstenir mentre que IPR hi va votar en 
contra. El portaveu d’IPR, Albert Serra, va argumentar el vot per la «falta de 
previsió» de l’equip de govern a l’hora de fer les previsions en cada una de les 
partides.    
 
ALERTA PELS PREUS DE L’ENERGIA 
 
El plenari també va aprovar sumar-se a la compra agregada de gas de 
l’Associació Catalana de Municipis (ACM). Amb aquest sistema, els ens locals 
que ho desitgen poden obtenir un millor preu a l’hora de negociar amb les 
companyies una compra a gran escala i tenir «més capacitat de negociació 
davant les grans empreses», tal i com explicava l’alcalde i regidor d’Hisenda, 
Roger Corominas (ERC). Igual que en el ple de juliol, Corominas tornava a alertar 
que «venen moments complicats» per les finances municipals per l’augment del 
preu, «igual com ho estan patint les famílies». Segons les primeres estimacions 
que ha fet l’Agència de l’Energia d’Osona, si els exercicis 2020 i 2021, la despesa 
de llum i gas de Roda de Ter va ser d’uns 230.000 euros en el context actual pot 
arribar als 555.000 euros, fet que fa preveure un escenari de «complexitat».  
 
En aquesta línia de reduir costos fent compres a l’engròs, Roda de Ter s’ha 
adherit a la central de compres de la Generalitat de Catalunya. Aquests dos punts 
van ser aprovats per unanimitat de tots els regidors.  
 
URBANISME, EDUCACIÓ I AUTODETERMINACIÓ DE CATALUNYA 
 
El ple també va aprovar iniciar l’expedient d’ocupació directa dels terrenys de 
l’escola Emili Teixidor. Aquest tema de caràcter urbanístic, fruit del Pa Parcial 
dels Pèlics, va arrencar l’any 2010 i, fins ara, la justícia ha donat la raó als veïns 
afectats. Ara, l’Ajuntament ha de fer una nova reparcel·lació. Mentre aquesta no 
arriba es fa aquest tràmit que dona notificació als veïns.  
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El consistori acaba d’encarregar un peritatge que determini quin dany ha causat 
als veïns afectats l’ocupació dels terrenys per a la construcció de l’escola.  
 
El punt es va aprovar amb els vots a favor d’ERC, Junts per Roda i el regidor no 
adscrit Marc Verdaguer i l’abstenció d’IPR i el regidor no adscrit Albert Aguilar. 
Albert Serra, portaveu d’IPR, va justificar l’abstenció perquè ells eren partidaris 
de demandar l’equip redactor d’aquell pla urbanístic. L’equip de govern, va dir 
Corominas, ho va descartar després d’escoltar l’opinió d’urbanistes i juristes.  
 
ALTRES PUNTS 
 
Altres punts de la sessió plenària del setembre va ser l’aprovació d’un conveni 
amb el Consell Comarcal d’Osona per a la millora de l’abastiment d’aigua, un 
conveni amb el Departament d'Educació sobre la diversitat curricular en un 
programa que es porta a terme a l’IES Miquel Martí i Pol o la licitació del contracte 
de neteja dels locals municipals.  
 
També es va aprovar per unanimitat una moció conjunta sobre l’amnistia i 
l’autodeterminació de Catalunya. En el torn de precs i preguntes es va debatre 
sobre els resultats de les obres de reurbanització del carrer del Call de la Capella 
i sobre la ubicació de les atraccions durant la Festa Major que s’inicia oficialment 
aquest dijous. 
 
El ple va acabar amb les paraules de l’alcalde de Roda de Ter, Roger Corominas, 
que va convidar tothom a gaudir de la Festa Major.  
 
 
 
 
 
 
Ajuntament de Roda de Ter 
Roda de Ter, 22 de setembre de 2022 
 


