
ESTAT DE LA SITUACIÓ DE L’AJUNTAMENT 
DE RODA DE TER

A L’ENTRADA DEL NOU EQUIP DE GOVERN EL
JULIOL 2020

Quan vam fer la moció de censura ens vam comprometre a analitzar l’estat de cada àrea 
de l’ajuntament i la situació real que hi havia en el moment d’accedir al govern.
A continuació, i de forma molt breu, exposem el resum l’anàlisi efectuada.

Pel que fa a l’àmbit urbanístic:

- 34.910,27 € sense partida pressupostària per pagar a les empreses que van haver 
d’arreglar els carrers Ferran Alsina i Joan Baucells. Addicionalment, totes les obres  que 
es van executar el 2020 no es van poder incorporar a la justificació de la subvenció (el 
període de justificació era fins a 31 de desembre de 2019), i conseqüentment es van rebre 
menys diners dels que haurien correspost.

- Urbanització Carrer Ausa - Esquerda - Mirandes: manca de control polític de l’estat de la 
Junta de Compensació de la qual l’ajuntament forma part.

- CostaFoods: conflicte veïnal enquistat per desatenció de l’ajuntament durant mesos i 
manca de lideratge en la situació.

- Projecte del carrer Verge del Sòl del Pont: pèrdua històrica de l’oportunitat de finançar 
l’obra en un 75% (631.392 €) amb la subvenció de Pla de Barris perquè no es va fer la 
inversió abans de la data límit (31 de desembre del 2019), tot i estar pressupostada.

Pel que fa a la hisenda:

- La liquidació del pressupost 2019 va donar per resultat un excés de despesa de 
316.969,37 € per sobre del límit que determina la llei sobre la regla de la despesa.

- Subvenció PUOSC obtinguda per a aquesta legislatura 2019-2023 per sota d’altres 
municipis amb la mateixa idiosincràsia que Roda de Ter. Els municipis com el nostre van 
obtenir 18,04 € per habitant, mentre que Roda de Ter en va obtenir només 15: un 23% 
menys.

Pel que fa a la governació:

- S’ha fet creure a la ciutadania que el servei de vigilants municipals cobreix 24 hores els 7 
dies de la setmana, però el cert és que no hi havia cobertura de les nits d’estiu, els caps 
de setmana o les festes amb activitat extraordinària.

- Falta de coordinació, planificació i suport amb els vigilants municipals.

Pel que fa a la cultura:

- Compromisos sense partida pressupostària: 



• Llibre sobre el barri de Sant Sebastià; Llibre de la història del pessebrisme a Roda. 
Compromisos editorials sense una política de publicacions municipals clara i 
definida.

• Expositor (construcció i instal·lació) i cartell (disseny i impressió) per a l’exposició 
permanent de projectors cinematogràfics.

- Manca de seguiment del projecte europeu FEDER concedit per al disseny i l’execució 
del projecte Triescape (coordinat pel Consell Comarcal), i manca de designació de la 
persona responsable de l’ajuntament de Roda. 

- Manca de partida pressupostària per a l’adequació dels accessos per al 
desenvolupament del projecte FEDER. 

Pel que fa als esports: 

- Dèficit de manteniment a la piscina municipal en els últims 3 anys.

- Dèficit de manteniment a les instal·lacions esportives els últims 5 anys: Goteres; 
filtracions d’aigua; il·luminació deficient; manca de manteniment de la gespa; pràcticament 
cap millora en les instal·lacions de la petanca; etc.

- Deixadesa en la gestió dels convenis de gestió dels bars de les instal·lacions esportives.

- Falses promeses sobre millores no realitzades: “terra nou a la pista d’hoquei”.

- Ús de les instal·lacions de la piscina (2019) per ús d’empresa privada.

- Atorgament de subvencions a entitats “esportives” de fora de Roda amb matèria de 
dubtós interès general.  

Pel que fa a l’acció social:

- Manca de visió preventiva en els conflictes socials: greu problemàtica en la no gestió 
dels conflictes.

- Nul·litat en polítiques interculturals i foment de la cohesió social.

- No gestió de la situació del rebost solidari. No resolució de la ubicació i manca de 
planificació del rebost solidari.

- Manca d’un pla estratègic polític a llarg termini en matèria d’acció social.

Pel que fa la promoció econòmica i turisme:

- Impossibilitat de tirar endavant subvencions per autònoms i empreses amb el romanent 
incorporat de tresoreria perquè aquest romanent no es podia fer servir per aquesta 
finalitat. A més, en la previsió hi havia error en el càlcul de la partida destinada inicialment.

- Reiteració de contractes de plans d’ocupació de les mateixes persones.

- Inoperativitat en l’execució d’algunes subvencions concedides per desenvolupar-les
durant l’any 2020.



- Pèrdua de la subvenció Treball als barris 2019

Pel que fa a serveis:

- Canvi d’ubicació i funcionament amb clau de l’àrea d’aportació de residus. Cal anar a 
buscar la clau a l’ajuntament i la ciutadania no ho fa. L’àrea està buida i neta, però ha 
incrementat el llançament de residus en els municipis veïns. No és una solució ni 
adequada ni operativa.

- Deixadesa i manca de manteniment dels parcs infantils.

- Punts conflictius sense tractar, referent a abocaments d’escombraries i solars bruts.

- Contractació reiterada dels mateixos autònoms i empreses per a desenvolupar tasques 
amb contractes menors, sense obrir la possibilitat a d’altres autònoms i empresaris del 
poble.

Pel que fa al medi ambient:

- Promesa electoral d’IPR d’enderrocar Puigneró en 6 mesos, iniciant el novembre de 
2019.

- Falta d’un suport clar i definit amb el projecte que va lligat al banc de llavors.

Pel que fa a l’àmbit administratiu ens trobem que:

- L’expedient que l’exalcalde Albert Serra va obrir al regidor Joan Moreno i la tècnica de 
promoció econòmica per mala gestió de material EPI no estava conclòs, de forma 
premeditada perquè les conclusions no reflectien el seu discurs polític.  

- La Guingueta era  buida de material (neveres) perquè es volia convertir en un WC públic 
(es treia una part de la Guingueta per convertir-la en un nou WC). La concessió va sortir a 
concurs molt tard i això va comportar una temporada curta i sense planificació prèvia.

Pel que fa a la gestió del personal de l’Ajuntament:

- Diversos conflictes oberts deguts a una nul·la gestió i a una manca de lideratge per 
encarar-los, la qual cosa els ha enquistat. 

- Una Relació de Llocs de Treball i Organigrama municipal que no estaven consensuats, 
amb un cost de 16.903,70 euros i que han quedat en un calaix.

- Absència d’una planificació dels períodes vacacionals dels treballadors i conseqüents 
generació de disfuncions en els serveis.

Pel que fa a conflictes socials:

- Demandes veïnals d’actuació per conflictes socials sense resposta al llarg de mesos: 
carrer Ter, carrer Bac de Roda.



Situació en l’àmbit de la comunicació:

- Pàgina web obsoleta.

- Contractació d’un treballador en règim d’autònom durant 4 anys seguits, sense 
assegurar el lloc de treball o iniciar un procés de regularització contractual.

- Factures d’una empresa externa per a la gestió de la comunicació institucional i el 
protocol només en actes puntuals, sense informar ni confiar en el personal de 
l’ajuntament. L’empesa és la mateixa que va portar la campanya electoral de l’exalcalde, 
Albert Serra.

- Acords i contractes de publicitat amb mitjans de comunicació sense coordinació ni 
consens amb els departaments i regidories afectades.

- Ràdio municipal sense servei on-line durant 9 mesos.

- Pantalla de la carretera, ubicada en un espai no permès per la Direcció General de 
Trànsit i sense vetllar pel seu bon funcionament.


