
 

DISCURS D’EN ROGER COROMINAS DURANT LA DEFENSA DE LA MOCIÓ DE CENSURA 

Bon dia a tothom. 

Els regidors i regidores dels Grups municipals d’Esquerra-Roda Republicana-AM i de Junts per Roda (Joan Moreno i Ma-
rina Quintana) hem presentat a l’actual alcalde —el Sr. Albert Serra— la moció de censura que s’acaba de llegir. 

La decisió de presentar aquesta moció de censura respon a la reflexió i el treball que hem dut a terme durant setmanes, 
després de l’esclat de la crisi de govern que es va fer pública. Els motius que avalen aquesta decisió els hem anat expli-
cant a bastament, aquests darrers dies, a l’actual Alcalde i a l’equip de govern en les reunions que hem mantingut, i a la 
ciutadania mitjançant notes de premsa penjades a les xarxes socials i pàgines web, intervencions en diferents mitjans de 
comunicació, així com en converses a peu de carrer amb els veïns i veïnes.  

Evidentment escau en un ple d’aquestes característiques tornar, un cop més, a explicar quines motivacions han portat 
aquests 7 regidors i regidores que representen la majoria absoluta d’aquest ple a prendre aquesta decisió. 

Avui tots els focus i tots els comentaris se centren en la concreció de la moció de censura, en el canvi al capdavant de 
l’equip de govern i del relleu en la majoria de les regidories del consistori. Tot i aquesta atenció totalment comprensible 
per la votació d’avui, ens agradaria que tothom entengués no només el resultat final sinó la forma i els motius de fons que 
ens han conduït fins a aquest ple extraordinari. 

Cal que tothom sàpiga quin és aquest reguitzell de comportaments, de decisions i de fets, que han succeït en els darrers 
temps i que han comportat la moció que vam presentar avui fa deu dies: 

1.) 

És una evidència notòria el fracàs del pacte de govern entre les formacions d’IPR i Junts per Roda. Aquest pacte, que ha 
tingut una vigència de tan sols deu mesos, ha generat  una inestabilitat i una situació preocupant mai viscuda en la histò-
ria política del nostre municipi. El pacte esmentat va quedar formalitzat el dia 17 de juliol de 2019 en el Ple extraordinari 
que es va celebrar i que va conformar un equip de govern format per 8 regidors i regidores: 5 d’IPR i 3 de JxR.  El passat 
11 de maig de 2020 va finalitzar quan l’alcalde actual, de la formació d’IPR, mitjançant un Decret d’Alcaldia va destituir el 
cap de llista de JxR i li va retirar les seves funcions com a primer tinent d’alcalde i com a regidor de promoció econòmica, 
comerç, turisme i medi ambient. Dos dies més tard, la tercera regidora de JxR al consistori va comunicar formalment a 
l’Ajuntament que deixava les seves funcions com a regidora de serveis socials, salut i igualtat. 

L’equip de govern actual, doncs, es troba en situació de minoria, amb 5 regidors d’IPR i 1 regidor membre de JuntsXCat, la 
qual cosa agreuja encara més el problema de lideratge que ha patit un equip de govern que no ha tingut mai unes direc-
trius clares, que s’ha caracteritzat per manca de coordinació, per la falta d’iniciativa, per un comportament erràtic i per 
una irresponsabilitat reiterada en la gestió del govern municipal. Tot plegat ha comportat problemes i conseqüències 
greus per a la ciutadania. A tall d’exemple es poden esmentar: 

•  La nefasta gestió del problema del polígon del Puig Vell en el qual els veïns i les veïnes veuen amenaçat el seu 
descans per problemes de soroll; 

• La pèrdua del finançament provinent del Pla de Barris per invertir, entre d’altres, en projectes tan necessaris 
pel nostre poble com el C/ Verge del Sòl del Pont, Plaça Major i Pere Almeda. Uns diners que, tot i figurar en el 
pressupost del 2019 per import total de 1.114.556 euros, i estar atorgats en la subvenció de pla de barris que 
finalitzava a 31 de desembre del 2019, incomprensiblement es van deixar d’executar més de 850.000 euros i, 
per tant, s’han perdut pel nostre municipi. Altres carrers executats durant el 2019 en aquest pla també parcial-
ment s’ha perdut la subvenció per executar-se tard i malament ens unes obres que han durat 8 mesos ens refe-
rim en aquest cas als carrers Joan Baucells i Ferran Alzina; 



• L’ engany sobre l’enderroc de les naus de Puigneró, sobre les quals, en campanya electoral, l’actual alcalde va 
repetir que començaria en sis mesos tot i saber que no era cert. 

• O els diversos conflictes interns amb el personal de l’Ajuntament. 

• També hem estat molt crítics al llarg d’aquest temps amb com s’ha gestionat algunes contractacions i/o la ges-
tió de la Guingueta per afegir-ne alguns més. 

2.) 

Des de l'equip de govern no s'ha treballat per aconseguir consensos de forma continuada, ni amb el propi equip ni amb 
l’oposició. Aquest fet ha provocat una situació insostenible en la governabilitat a l'Ajuntament de Roda de Ter.  

3.) 

La inestabilitat generada per la figura de l’alcalde és fruit d’una forma de governança individualista que no encara els 
problemes de manera eficient i no troba solucions ràpides i efectives, a la qual se suma la manca de criteri propi de l’equip 
de regidors i regidores, que no han gosat imposar noves formes de gestió més encertades.  

4.) 

Hem pogut viure i comprovar de primera mà la manca de diàleg, i la descoordinació interna entre els regidors i regidores 
de l’equip de govern, i amb el personal tècnic de l’ajuntament. I ho hem pogut veure des d’un aspecte tan essencial com la 
gestió del Còvid-19 i les taules de gestió que vam impulsar des de l’oposició. 

Per tots aquests motius vam demanar a l’actual alcalde que assumís la seva responsabilitat en aquesta crisi política i que 
fes un pas al costat. Com que no ha estat així, i atenent el compromís que vàrem contraure amb els rodencs i rodenques, 
després de reunir-nos i treballar objectius comuns amb els regidors Joan Moreno i Marina Quintana, hem cregut que cal 
emprendre accions per tal que l’Ajuntament de Roda de Ter funcioni millor del que ha funcionat els darrers anys. 

Som conscients que Roda de Ter és un poble plural i això és clau per entendre que difícilment hi haurà unanimitat en cap 
escenari polític, sobretot des de la crisi que va generar la ruptura de l’equip de govern. En el millor dels casos els propers 
tres anys de governabilitat de Roda passarà per la construcció d’una majoria que no finalitzi en el pacte. L’ADN del proper 
govern ha d’implicar continuar treballant per les majories i pels grans acords de poble. Els darrers cinc anys hem pogut 
veure de primera mà, des de l’oposició, que no s’ha volgut generar aquesta unanimitat; ni s’ha practicat una política de mà 
estesa que afavorís la nostra participació, la presa de decisions conjuntes, etc. 

Nosaltres volem que la política, en el nostre poble busqui sempre els acords, no només quan hi ha problemes.  

Tenim molt present que davant d’aquesta moció:  

• Hi haurà veïns i veïnes a qui no agradarà la decisió que hem pres, però estem convençuts que amb el temps i 
amb el nostre treball serem capaços de canviar-los l’opinió inicial. 

• Molts d’altres, aquests darrers dies, ens han transmès que estan il·lusionats amb l’escenari de canvi que s’obre 
amb aquesta moció. Treballarem per no decebre’ls. 

• I també hi ha qui s’ho mira des de la distància tot esperant l’evolució dels esdeveniments.  



Tenim clar que nosaltres volem treballar per a tots i totes. 

Intentarem que els rodencs i les rodenques comprenguin aquesta moció que avui votarem com allò que és en realitat:  

Una OPORTUNITAT per treballar al servei de la gent tot buscant el màxim consens i tots els acords possibles. 

Una OPORTUNITAT per fer partícip a tothom dels objectius que ens proposem. 

Una OPORTUNITAT per organitzar l’ajuntament de manera més humana i més efectiva. 

Una OPORTUNITAT, en definitiva, per posar en pràctica una altra manera de governar-nos. 

Roda de Ter, 8 de juliol de 2020


