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                                                                    Nota de premsa 

               
 
Roda de Ter aprova unes ordenances fiscals del 2023 
amb pocs canvis 
 

 

Només es modifiquen tres ordenances que s’actualitzen molt per sota dels 

actuals índexs d’inflació 

 

 

L'Ajuntament de Roda de Ter va donar llum verda aquest dimarts, 25 d’octubre, 

a les ordenances fiscals de l'any 2023. El plenari va aprovar que es modifiquin 

només tres de les ordenances i que ho facin «el mínim possible», tal com va 

explicar l'alcalde i regidor d'Hisenda, Roger Corominas, molt conscients del 

«moment complex» pel que passa l'economia de les famílies i la de les 

administracions. L'Impost de Béns Immobles (lBI) augmentarà l'1,61%, que 

equival a un increment mitjà de 5,59 euros. Malgrat la inflació disparada que està 

provocant «un increment molt substancial dels serveis que presta l'Ajuntament», 

l'equip de govern d'Esquerra Republicana i Junts per Roda assegurava que s'ha 

optat «per no repercutir-ho en els veïns i veïnes» tenint en compte l'actual 

context. Aquest fet, va assegurar l'alcalde i responsable d'Hisenda, requerirà 

«imaginació i equilibri» a l'hora d'elaborar el pressupost del 2023. 

Les altres dues ordenances que es modifiquen són l'Impost sobre construccions, 

instal·lacions i obres (ICIO) i les taxes per a la gestió dels residus municipals. En 

el cas de l'ICIO, el preu s'actualitza als 587 €/ m², segons els barems que 

determina el Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació.  
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En les taxes de residus, s'ha clarificat el redactat per «evitar equívocs a l'hora de 

fer-ne interpretacions» d'aspectes relacionats amb les bonificacions que tenen 

dret a percebre les famílies monoparentals i persones que pateixen alguna 

discapacitat. 

Les ordenances es van aprovar amb el vot favorable d'ERC i Junts per Roda i 

les abstencions dels regidors Albert Serra (IPR) i els no adscrits Marc Verdaguer 

i Albert Aguilar. Els regidors d'IPR Yolanda Tristancho, Montse García i Toni Gaja 

van votar-hi en contra per oposar-se a l'1,6% que augmenta l'IBI. Els regidors de 

l'oposició consideren que malgrat que els canvis en les ordenances són «ínfims», 

en paraules d'Albert Serra, el petit increment de l'IBI «no és del tot correcte», tal 

com va verbalitzar Albert Aguilar, i consideren que els 24.000 euros que es 

preveu recaptar amb aquest augment no són cap solució que ajudi a quadrar les 

finances municipals. 

 

L'AIGUA I ALTRES SERVEIS 

Altres punts destacats del plenari van tenir relació amb l'aigua. Es va aprovar un 

conveni amb Aqualia, empresa que gestiona el servei municipal d'aigua, per 

crear un Fons Social de Solidaritat que garanteixi el subministrament d'aigua a 

persones que es trobin en situació de pobresa. Inicialment, el fons aportat per 

l'empresa serà de 1000 euros, quantitat que alguns regidors de l'oposició 

consideren poc destacable. El regidor d'Acció Social, Toni Mas, destacava que 

el fet que es formalitzi en un conveni «renovable» permetrà revisar-ne els imports 

en funció de la necessitat. El punt es va aprovar amb el vot favorable de tots els 

grups, a excepció d'Albert Serra que es va abstenir. 

També es va aprovar amb el vot favorable de tots els electes el nou conveni amb 

el Consell Comarcal d'Osona en matèria de sanejament en alta.  
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En el cas de Roda de Ter, tot i que el servei d'aigua és de titularitat municipal, 

l'aigua arriba de la captació que fa el Consell Comarcal des del punt 

d'abastament d'Osona Sud. Ara, el conveni es renova i s'actualitza. 

Entre els temes debatuts i aprovats en la sessió d'octubre també hi ha un conveni 

que regula la cessió que es fa de la nova escombradora adquirida per 

l'Ajuntament de Roda de Ter a l'empresa que gestiona la neteja de la via pública. 

La nova màquina ha permès augmentar el nombre de dies que la màquina és al 

carrer. El ple també va aprovar la potenciació del programa de Treball i Formació 

per facilitar la inserció laboral a col·lectius amb dificultats i que els dies 7 d'abril 

(Divendres Sant) i 31 de desembre (l'últim dia de l'any) siguin els festius de 2023 

on el comerç pugui obrir. 

 

CANVIS AL GRUP D'INDEPENDENTS PER AL PROGRÉS DE RODA (IPR) 

El ple es va donar per assabentat de la comunicació efectuada per Yolanda 

Tristancho, i signada també pels regidors Montse García i Toni Gaja, el dia 5 

d'octubre de 2022, relativa a l'expulsió d'Albert Serra del grup municipal 

d'Independents per al Progrés de Roda (IPR), format actualment per quatre 

regidors. Yolanda Tristancho, Montse García i Toni Gaja van informar 

l'Ajuntament que el seu portaveu Albert Serra deixava de formar part del seu 

mateix grup, fet que ja es va visualitzar en les votacions dels diferents punts 

d'aquest ple d'octubre. Tristancho assegurava que la decisió s'havia pres 

després de ser un tema «àmpliament debatut» i votat en el si del seu grup mentre 

que Serra creu que el procediment «no s'ha fet com toca» i va assegurar que 

prendrà accions legals. Serra considera que la decisió d'aquesta agrupació 

d'electors s'ha pres amb «traïdoria». L'alcalde, Roger Corominas, no va voler 

entrar en el debat que es va generar: «L'ajuntament no entra ni dirimeix com 

s'organitza cada un dels grups municipals». 
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En el punt de precs i preguntes, l'alcalde va contestar diverses preguntes 

presentades per la Plataforma del trànsit rodat de Roda de Ter amb relació al 

volum de trànsit que travessa pel poble. Corominas va reiterar, tal com va fer en 

el ple de juliol, que és un tema de solució complexa que implica diversos 

municipis i va afegir que els canvis al Govern de la Generalitat "no hi han ajudat". 

L'alcalde va explicar que se'ls va desconvocar d'una reunió amb la direcció 

general de Transports i Mobilitat el mateix dia que s'havia de celebrar i estan a 

l'espera que se'ls convoqui de nou.  

 

 

 

Imatge de la sessió plenària del 25 d’octubre de 2022, a la sala de plens de l’Ajuntament 

de Roda de Ter.  

 

 

Roda de Ter, 26 d’octubre de 2022 


