Nota de premsa

Roda de Ter implanta mesures per frenar l’escalada del
preu de la llum en les finances municipals
Amb el sistema de compra agregada d'energia, el consistori encara no
havia patit la sotragada de l'augment de preus que pot arribar a triplicar la
despesa.

Imatge del ple del 21 de juny de 2022, que es va fer a la Sala de Plens de l’Ajuntament.

El ple de juny de l'Ajuntament de Roda de Ter va donar llum verda a una pròrroga
de dotze mesos al sistema de compra agregada d'energia que l'Ajuntament fa a
través de l'Associació Catalana de Municipis (ACM). A partir d'aquesta pròrroga,
però les finances públiques municipals ja començaran a notar les pujades del
preu de l'energia que «ja fa mesos que patim les famílies i les empreses» i de la
qual «fins ara estem protegits a l'Ajuntament per tenir en vigor l'antic contracte»
explicava l'alcalde i regidor d'Hisenda, Roger Corominas (ERC). El cost de
l'energia, va alertar, es triplicarà pel que caldran «solucions imaginatives» pel
pressupost de 2023.
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En aquesta línia, el ple va aprovar adherir-se a Associació de Municipis i Entitats
per l'Energia Pública que vol impulsar la titularitat, la propietat i la gestió
públiques de les xarxes de distribució d'energia elèctrica. També es va donar
llum verda a la renovació conveni en matèria de Protecció Civil amb el Consell
Comarcal d'Osona i el Pla Normatiu del 2022.
En el punt sobre la compra agregada d'energia, el regidor d'IPR, Albert Serra, va
justificar l'abstenció del seu grup en aquest punt perquè «no hi ha un pla clar»
municipal de transició energètica. L'alcalde, Roger Corominas, va discrepar del
portaveu de l'oposició assegurant que s'estan desplegant, per exemple, 12
projectes de fotovoltaiques o substitució de la il·luminació per sistemes més
eficients i va dir que «cap ajuntament pot fer la transició energètica en un any».
El punt va tirar endavant amb els vots d'ERC, Junts per Catalunya i els regidors
no adscrits, Albert Aguilar i Marc Verdaguer. IPR es va abstenir.
Modificacions de crèdit per a noves actuacions de millora i cancel·lació
d'un crèdit
El consistori també va donar aquest dimarts llum verda a una modificació de
crèdit del pressupost d'aquest 2002. Com a punt més destacat té la cancel·lació
d'un crèdit que al seu dia es va fer amb la Diputació de Barcelona per a les obres
de renovació que s'estan fent al carrer Verge del Sol del Pont. Tal com va explicar
l'alcalde i regidor d'hisenda, Roger Corominas (ERC), l'operació financera es va
fer perquè «no sabíem per a quina anualitat arribarien els diners». Ara, un cop
s'han concedit els 412.179 euros per l'anualitat 2022 s'ha decidit cancel·lar
l'operació. El crèdit se sol·licitarà, si és necessari, per a la segona fase de les
obres.
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Aquesta modificació de crèdit també inclou incorporar al pressupost d'aquest any
202.000 euros de romanent de tresoreria fruit de subvencions, ajudes, majors
ingressos... Entre aquestes partides hi ha la realització de diferents projectes
facultatius per fer diferents adequacions i modificacions puntuals de l'actual Pla
d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM), les millores en la calefacció del
Museu Arqueològic de l'Esquerda o l'adequació d'una nova aula a l'Escola
Bressol La Llavor davant l’augment de la demanda a causa de la gratuïtat de P2
que ha implantat la Generalitat pel curs vinent. També es preveu una partida per
desplegar diferents projectes fotovoltaics al municipi i la instal·lació de dos punts
de recàrrega de vehicles elèctrics a la zona esportiva.
Aquesta és la sisena modificació de crèdit del Pressupost Municipal 2022 amb
un total a suplementar de 217.147,32 euros.
El punt es va aprovar amb els vots favorables d'ERC, Junts per Catalunya i el
regidor no adscrit, Marc Verdaguer. El regidor no adscrit, Albert Aguilar es va
abstenir i IPR hi va votar en contra. La regidora d'IPR, Montse Garcia, diu que la
cancel·lació de crèdit «ens dona la raó» en la seva aposta per fer les obres en
una sola fase. El regidor no adscrit Albert Aguilar també considera que les obres
«s'haurien pogut fer en un sol tram».

Festes locals per l’any 2023 i moció de suport als Jutges de Pau
El plenari va donar llum verda a les festes locals pel 2023. Aquestes seran la
Segona Pasqua (dilluns 29 de maig) i la Festa Major (dissabte, 23 de setembre).
El ple també va aprovar una moció presentada per tots els grups polítics
municipals de suport a la figura dels jutges de pau. El nou ordenament jurídic de
l'estat espanyol preveu suprimir-los.
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La moció aposta per mantenir aquesta institució, present a la majoria de
municipis catalans en una aposta per la justícia de proximitat. La seva supressió
podria repercutir en més càrrega de treball, i, per tant, més saturació, als jutjats
ordinaris. A Roda de Ter els jutges de pau són Xavier Baurier i Montserrat
Corominas /(suplent).
Roda de Ter, 22 de juny de 2022
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