Mocions que hem presentat
 Moció per la construcció d’una Estació de Tractament d’Aigua Potable (ETAP). Amb l’ETAP es permetria
eliminar totalment els nitrats de l’aigua de boca i per tant
la gent podria consumir directament l’aigua de l’aixeta amb
més bon gust i deixar de comprar aigua embotellada. Al mateix temps, també proposàvem treballar conjuntament amb
l’empresa concessionària per avaluar la viabilitat del projecte, i l’inici d’un procés participatiu per tal que els ciutadans
decidissin la idoneïtat o no de la construcció d’una ETAP.
NO APROVADA: IPR i CIU HI VAN VOTAR EN CONTRA.

Moció relativa al fons documental i bibliogràfic
d’Emili Teixidor. Es demanava que l’Ajuntament de Roda
de Ter fes tots els esforços i gestions convenients per aconseguir el dipòsit d’aquest fons en el nostre poble, per potenciar el record de l’escriptor, promoure’n l’estudi, i reprendre
les converses amb l’hereu i marmessor, i amb altres institucions, ja iniciades en la legislatura passada. APROVADA
PER UNANIMITAT.
 Moció sobre el Torrent de les Cases Noves. Per instar
el govern municipal a treballar amb l’ajuntament de Masies
per tal que es faci efectiu el projecte d’arranjament del torrent de les Cases Noves, per tal d’evitar el risc de futures
inundacions. APROVADA PER UNANIMITAT.
 Moció pel control de les pudors de purins. Per instar l’ajuntament de Roda a treballar amb Masies i Gurb per
aplicar el decret pel qual s’estableix que l’adobament dels
camps amb dejeccions ramaderes han de complir unes distàncies a nuclis urbans, uns períodes concrets d’aplicació,
uns terminis d’incorporació de purins al sòl i unes quantitats
màximes establertes. L’objectiu és evitar les pudors que patim els veïns de Roda i, alhora, la contaminació dels aqüífers.
APROVADA PER UNANIMITAT.
També hem presentat i s’han aprovat altres mocions: per
donar suport al 27S, per un país lliure de corrupció, per donar suport a les nostres institucions, a favor de la reforma
horària, contra el transvasament de l’Ebre, entre altres.

EL COMPTADOR D’ERC DELS PLENS MUNICIPALS

MOCIONS PRESENTADES: 9
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PREGUNTES: 42

REBUTJADES: 1

PRECS: 16
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Web: esquerra.cat/rodater E-mail:rodater@esquerra.cat
També ens trobaràs a:
Twitter: @EsquerraRoda
Facebook: Esquerra Roda
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ENCAREM EL FUTUR AMB IL·LUSIÓ

Encara som a temps de....
Si l’equip de govern actual s’ho proposa, encara som a
temps de desenvolupar algunes de les propostes electorals
que ERC va presentar al seu programa. N’esmentem algunes de les moltes que podríem recordar:
 Encara som a temps de reprendre el treball començat
per ERC en relació amb l’estalvi energètic en l’enllumenat
públic. Això faria reduir el consum de llum i completaria
l’adaptació a la llei de contaminació lumínica. Per exemple,
substituint les bombetes de la carretera per leds.
 Encara som a temps de crear una nova zona verda
davant de la Capella Verge del Sòl del Pont.
 Encara som a temps de fer campanyes informatives
per promoure les línies d’autobusos existents, per informar
dels horaris i de les combinacions amb altres línies i mitjans
de transports, i per fer pressió institucional per a la seva
millora.
 Encara som a temps de promoure un Centre d’Estudis
Locals que aplegui i coordini les entitats, persones, grups,
associacions, etc. interessats a localitzar, recercar i promoure el patrimoni del poble de Roda de Ter
 Encara som a temps de que els infants del nostre poble tinguin espais de participació (com un Consell d’Infants)
en què es tinguin especialment en compte les seves necessitats.

! RECORDEU QUE...
10 de DESEMBRE: Acapte de Sang
11 de DESEMBRE: Fira de Pont a Pont
De l’11 al 18 de DESEMBRE: Setmana Solidària
 L’ajuntament des del 2014 atorga subvencions a
les persones desocupades que es donen d’alta en el règim dels autònoms durant el seu primer any d’activitat,
amb un màxim de 900 €. Així mateix, també reben subvencions aquelles empreses amb un màxim de 10 treballadors
que contractin un treballador a l’atur amb caràcter indefinit,
i que durant els dos anys anteriors no hagin disminuït el
nombre de treballadors de la plantilla.
 Podeu veure el resum amb les bonificacions municipals de les ordenances fiscal de 2016 en aquest enllaç:
http://www.rodadeter.cat/perfil/rodater/recursos/recursos/
bonificacions2016.pdf

Fa un any i mig que va començar aquesta legislatura i amb
aquest butlletí us portem a casa quina és la valoració que en
fem i quines són totes les accions que estem portant a terme
des del nostre grup municipal. Tanmateix, i com no pot ser
d’una altra manera, volem començar explicant-vos els canvis de
regidors que s’han fet i recordant a la nostra estimada Petra.
Durant els últims tres mesos hem vist buit el lloc que ocupava a la sala de plens de l’Ajuntament i l’hem trobat a faltar en
cada reunió, en cada decisió i en totes les propostes i idees que,
sense ella, no hem tingut. Aquest és un pas difícil, però el fem
amb la il·lusió que, ben segur, la Petra ens hauria esperonat a
tenir. En Xavier Montané “baixa de l’escenari” per posar-se a la
primera fila, i la Roser Montané i en Pol Soriano agafen el relleu. Continuem sent un grup municipal configurat per totes les
persones que vam formar part de la llista d’ERC en les darreres
eleccions, però també per moltes d’altres que ens acompanyen
en el dia a dia. Presentem dos regidors nous i, amb els altres
quatre , posarem la cara i la veu a totes les propostes, projectes
i compromisos que fem des d’Esquerra per assolir el model de
poble que desitgem.

control de velocitat a la carretera de l’Esquirol,... i altres actuacions que potser no es veuen tant però que hi són: el
sanejament de les finances municipals, el pagament de la
sentencia per les obres de la biblioteca (200.000 euros),
la reducció de la contaminació lumínica i l’estalvi energètic, la campanya d’estalvi energètic a les escoles (Pla
Desendolla’t), la creació de l’APP per a telèfons mòbils, les
subvencions a emprenedors, l’impuls del conveni per la Fundació Miquel Martí i Pol... Molts d’aquests projectes es van
acabar fa temps, d’altres s’estan acabant ara.

Per portar a terme els compromisos que es prenen en
un programa electoral existeixen dues vies possibles: la
més efectiva és governant i, si no es pot governar, des de
l’oposició, tot fent propostes i procurant que s’acceptin
i s’aprovin. ERC està en aquesta segona situació. Estem a
l’oposició i la nostra feina és fer propostes, controlar l’acció
de govern i denunciar el que ens sembli mal fet o mal enfocat. I en democràcia el govern ha d’acceptar la crítica, escoltar l’oposició per dura que sembli, i no confondre això
la crítica destructiva (com alguns han dit que fem). Si
“Estem contents de la feina feta la darrera amb
no s’accepta la crítica no es pot ser autocrític, i sense autolegislatura i de la que hem continuat fent.” crítica és més fàcil caure en errors que, en definitiva, acaba
pagant el poble.
Estem contents de la feina feta la darrera legislatura i de la que
Nosaltres, amb el treball, l’esforç, l’autocrítica i la determihem continuat fent. El treball del govern municipal d’ERC està
nació del dia a dia mirem el futur, i ho fem amb il·lusió. Pel
a la vista de tots: la nova escola Emili Teixidor, la rotonda de
nostre poble i pel nostre país.
l’“empalme”, la passera dels Molins, l’arranjament del Pont Vell,
“amb el treball, l’esforç, l’autocrítica i
l’arranjament definitiu del carrer Bac, l’ampliació del servei de
vigilants, la Fira de la Llavor, el Banc de les Llavors, els horts
la determinació del dia a dia mirem el
socials, l’obertura del Jardins de La Blava, la construcció de La
futur, i ho fem amb il·lusió. Pel nostre
Guingueta, l’obertura del camí d’accés a La Blava des dels Mopoble i pel nostre país.”
lins, la regulació semafòrica a la zona del CAP, el semàfor de

Estètica o eficiència?

Les inversions han de ser: necessàries, sostenibles, en els llocs
més degradats i consensuades amb tothom.

Com s’ha pogut veure, una de les prioritats del govern d’IPRCIU és la prevalença de l’estètica per damunt de l’eficiència.
Per exemple: reubicar el punt de recollida de residus, llogar
uns llums de Nadal nous però molt cars, o l’esmentada remodelació de la Plaça Major.
Pel que fa a la reubicació de la zona de residus:
 S’ha fet estrictament per amagar les deixalles de l’entrada
del poble.
 En estar en una zona amagada facilita les actituds incíviques que deixen l’entorn en un estat lamentable.
 El cost de la reubicació ha costat més de 15.000 euros.
 L’equip de govern sempre ens tindrà al seu costat per fomentar la conscienciació en matèria de reciclatge i per a solucionar el problema de les deixalles, mai per amagar-lo.
 Creiem que una actuació i una despesa d’aquest tipus s’ha
de fer havent avaluat molt bé les conseqüències i els resultats.
ERC s’ofereix a fer aquesta anàlisi conjunta i a treballar per reconduir la situació insostenible de l’actual zona de deixalles.

Projecte de la segona planta a l’aparcament municipal:
 No era una prioritat inversora anunciada en cap dels programes electorals
d’IPR o CIU (aquest segon grup només parlava de fer un estudi).
 És clarament innecessari, l’actual s’omple en comptades ocasions.
 Té un cost excessiu: 473.293,91 euros.
 No està subvencionat, per tant caldrà destinar-hi recursos propis.
 Genera greus dubtes urbanístics: s’envaeix l’espai d’un futur carrer projectat
en el POUM.
 Provocaria greus problemes de mobilitat a la zona:
1. Per a poder canviar de planta caldrà sortir del pàrquing.
2. Problemes de congestió en hores puntes al carrer Joan de Mas per
l’alternança en l’accés d’entrada i sortida.
 És precipitat: s’ha aprovat el projecte sense finançament i sense cap procés
de participació (una sola reunió amb veïns de la zona, a menys d’una setmana
per a la seva aprovació pel ple).
 Cal invertir els recursos en el carrer Verge del Sòl del Pont i al Serrat.
 Hem presentat al·legacions perquè es retiri el projecte.

Podeu trobar les al·legacions que hem
fet als projectes aquí:

Projecte de remodelació del carrer Pere Almeda fins a la Plaça Major:
 El cost és molt elevat (432.690,10 euros) per a un projecte limitat.
 Malgrat el cost no es milloren els serveis (aigua, llum, clavegueram).
 S’eliminen TOTES les places d’aparcament. Això suposarà molts problemes
per als veïns i per al comerç.
 Cal redactar un projecte que permeti eixamplar les voreres des del Pont Vell
fins la Plaça Catalunya. Cal buscar una continuïtat al llarg del carrer.
 Cal mantenir algunes places d’aparcament a la Plaça Major.
 Cal realitzar un control permanent i efectiu de la zona blava.
 L’equip de govern sempre havia dit que primer calia fer l’ampliació de pàrquing i desprès la remodelació de la plaça. Quin és ara el seu plantejament?

Participació Ciutadana
Tots els grups que actualment tenim representació a l’Ajuntament de Roda hem
manifestat públicament que som partidaris de la participació ciutadana. Des
d’ERC pensem que la participació ciutadana ha de comportar que els rodencs i
rodenques puguin prendre part en el plantejament de projectes i en la presa de
les decisions, més enllà d’emetre un simple vot cada quatre anys o, fins i tot, més
enllà de ser informats o consultats a darrera hora per l’equip de govern.
Per tant:
 Participar implica treballar amb associacions, grups, entitats, etc. per tal de
pensar i executar projectes conjuntament.
 Participar requereix un treball a mig/llarg termini que ultrapassa legislatures
i que no garanteix poder “fer-se la foto” i quedar bé. Qui ha de quedar bé és el
poble!
 Vetllar per la participació no és reunir-se amb uns pocs veïns i informar de
l’aprovació, per exemple, de projectes urbanístics que no apareixien en els programes electorals (nou aparcament, plaça...).
 Fomentar la participació no és tombar mocions com la que ERC va presentar
sobre el projecte de Planta de Tractament d’Aigua (ETAP) que incloïa un procés
real de participació ciutadana i de presa de decisions.

Ordenances fiscals i pressupost 2016
 L’aprovació del pressupost 2016 va suposar la reducció de la plantilla en 3 treballadors municipals.
 Les partides d’urbanisme i obres públiques baixen 18.000 €, un 18%.
 Només es preveu una única inversió per al 2016: 30.000 € per rehabilitar les cases de la Blava (Futura seu de la Fundació
M. Martí i Pol).
 Les partides d’esports baixen globalment en 9.000 €, un 9,05%. I ho han seguit fent encara més durant l’any amb successives modificacions del pressupost.
 S’han baixat impostos el 2016 i s’han congelat per al 2017. Això és legítim, però cal ser honestos i explicar de manera
transparent que a canvi d’una petita rebaixa del rebut de l’IBI es deixen d’ingressar 100.000 €, la qual cosa fa que s’hagin de
passar les tisores per altres bandes.
 Es manté l’ampliació dels 2 vigilants municipals addicionals que es va fer la passada legislatura, i l’ampliació de la dedicació d’una treballadora social contractada a través del Consorci Osona de Serveis Socials.
 Tan sols mantenint els impostos per al 2016 com els del 2015 i amb la baixada de l’endeutament dels darrers anys s’hagués
pogut disposar de 150.000 € més que actualment i fer uns pressupostos expansius i autènticament socials.

Valoració del pacte de govern
Recentment el Govern format per IPR i CiU ha fet públic el
seu pacte de Govern. Des del grup d’esquerra destaquem:
 La manca de transparència de govern: s’ha publicat un
document de tres pàgines amb un retard d’un any, quan el
normal hauria estat redactar i publicar el pacte abans de formalitzar el govern.
 La ínfima ambició: no es preveu cap inversió substantiva,
tret d’un projecte de tanatori que molt difícilment cap empresa s’atrevirà a construir degut a la seva inviabilitat.
 El redactat és contradictori: per una banda critica la inactivitat de l’anterior govern d’ERC però per l’altra banda es parla
de “continuar” o “mantenir” projectes començats.
 Des d’Esquerra, just després de les eleccions, vam ser del
tot transparents i vam fer públic l’esborrany de pacte de govern que vam proposar a IPR i que no van acceptar.

