
 

PACTE DE GOVERN DE RODA DE TER 

Reunits per una banda, els regidors i regidores del partit polític Esquerra Republicana de Catalunya-Roda Republicana- 

Acord Municipal, i d’altra banda el regidor i la regidora del Grup municipal JxR-Junts per Roda. 

MANIFESTEN 

Que les eleccions del 26 de maig de 2019 van deixar la següent representativitat de les forces polítiques a l’Ajuntament 

de Roda de Ter:  

IPR:      5 regidors 

ERC_RR_AM:     5 regidors 

JxR:       3 regidors     

Que vistos els resultats, cap formació política de les que es presentaven al municipi va obtenir una majoria absoluta. 

Que en data 15 de juny de 2019 es va celebrar el ple de constitució de la nova corporació municipal i la investidura de 

l’alcalde com a cap de la llista electoral més votada (IPR). Amb posterioritat a la investidura es va formalitzar un pacte 

entre les formacions d’IPR i Junts per Roda en el Ple extraordinari del 17 de juliol de 2019. L’equip de govern va quedar 

format per 8 regidors i regidores: 5 d’IPR i 3 de JxR. 

Que deu mesos després de la configuració del govern, Roda de Ter es troba en una situació preocupant i mai viscuda en 

la història política del nostre municipi. El passat 11 de maig de 2020, 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. 

Que l’equip de govern actual es troba en situació de minoria, amb 5 regidors d’IPR i 1 regidor membre de JuntsXCat (no 

adscrit actualment).  



Que el lideratge de l’equip de govern 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, motius que han comportat 

problemes i conseqüències greus per a la ciutadania. A tall d’exemple es poden esmentar la nefasta gestió de la 

problemàtica del polígon del Puig Vell, la pèrdua del finançament provinent del Pla de Barris per invertir  entre d’altres 

projectes tan necessaris pel nostre poble com el C/ Verge del Sòl del Pont, l’engany sobre l’enderroc de les naus de 

Puigneró o els diversos conflictes amb el personal de l’Ajuntament. 

Que 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. 

L’intent d’establir una forma de treball diferent, que  permetés canviar aquesta dinàmica, per part del regidor i la regidora 

de JuntsXRoda, no només no ha estat acceptada, sinó que ha estat un dels motius principals de la seva sortida de l'equip 

de govern. 

Que 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.  

Que en els últims mesos, des de l’inici de l’estat d’alarma causat per la Covid-19, es va impulsar el comitè d’emergència i 

taules de treball de serveis socials i educació, de promoció econòmica i comerç i de joventut i cultura, a la qual hi hem 

participat de manera activa els dos grups municipals i l’actual equip de govern.  En aquests espais de treball 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.  

Que atesos tots aquests motius, després d’haver demanat infructuosament a l’actual alcalde que assumeixi la seva 

responsabilitat en aquesta crisi política i que faci un pas al costat, i atenent el compromís que vàrem contraure amb els 

rodencs i rodenques com a regidors i regidores el dia del Ple de constitució, creiem que cal emprendre accions davant 

d’un govern que s’ha mostrat ineficaç.  

Per tot això, els grups municipals ERC-Roda republicana-AM i el grup municipal de Junts x Roda 

PRESENTEM 

Una moció de censura a l’alcalde Sr. Albert Serra i Vergara.  

El nou pacte de govern que pretenem per a l’Ajuntament de Roda de Ter es fonamenta en el següent: 

● Que els grups municipals signants representem la majoria dels membres del ple municipal de l’Ajuntament de 

Roda de Ter. 

● Que els grups municipals signants expressem la voluntat de formar govern des de la pluralitat, amb voluntat de 

canvi i en clau progressista. Des del convenciment que cal garantir una majoria estable de govern a Roda de Ter 

per afrontar les necessitats i liderar les oportunitats per al poble. 



● Que aquesta nova etapa política es basarà en el diàleg, en el treball compartit i consensuat, en la participació i el 

respecte cap a tothom; i prioritzarà, en l’acció de govern, els valors de la igualtat i la justícia social per donar 

resposta a les necessitats de la ciutadania. 

● Que l’acord de govern que presentem està configurat a partir del debat i el consens dels eixos principals dels 

programes electorals.  

● Que  l’acord de govern es fonamenta en la lleialtat i el compromís amb el projecte comú per a Roda de Ter en els 

propers anys, i alhora en la pluralitat i en el manteniment dels espais polítics amb llibertat de vot de cadascuna 

de les formacions signants de l’acord. 

En aquest pacte reflectim les coincidències dels programes polítics dels dos grups, i s’hi prioritzen els serveis d’atenció a 

les persones (serveis socials i educació); les mesures de promoció de la petita i mitjana empresa, els autònoms i el teixit 

comercial; l’impuls d’una acció cultural de qualitat a l’abast de tota la ciutadania; l’incentiu de mesures per al foment de la 

sostenibilitat energètica i econòmica, així com per al respecte del medi ambient; l’aposta clara per la comunicació 

institució-ciutadania i viceversa, amb l’establiment de mecanismes i eines necessaris per a fer-ho possible; el treball per la 

convivència; la participació ciutadana; el treball conjunt amb les entitats socials, esportives, culturals, veïnals, etc.; i 

l’atenció de les seves necessitats; el treball comunitari i la generació d’espais de relació i creixement. Un pacte, en 

definitiva que té com a objectiu posar les persones al centre de totes les decisions polítiques. Finalment, treballarem per 

una Catalunya independent d’homes i dones lliures. 



Els eixos principals del pacte són: 

1. ÀMBIT PROGRAMÀTIC 

Els Ajuntaments han d’estar al servei de la ciutadania i han d’oferir facilitats i ajudes sempre que calgui, gestionant el bé 

comú de forma ètica, responsable i humana. Per això és molt important que l’equip de govern actuï en conseqüència, tant 

amb els veïns i veïnes com amb els treballadors de l’Ajuntament, i sempre al servei de la ciutadania. 

Amb aquesta premissa creiem que un bon govern ha de tenir molt clar les accions que cal liderar i desenvolupar durant el 

seu mandat. Aquestes accions, així com les línies de treball quedaran recollides en el Pla d’Acció Municipal (PAM).  

a) Pla d’Acció Municipal 

Els dos grups municipals  es comprometen a presentar el Pla d’Acció Municipal en els següents tres mesos des de la 

signatura del pacte. Aquest PAM contemplarà els aspectes, les idees i els projectes comuns d’ambdues formacions i 

també el pla d’acció per tal que esdevingui el document de referència per a l’equip de govern.  

b) L’Ajuntament i l’equip de govern 

Els dos grups municipals actuaran com un sol equip de govern i l’Ajuntament —no pas les sigles— esdevindrà la 

referència i el responsable de totes les actuacions. En cap cas l’individualisme o la imatge personal seran més importants 

que la imatge de l’Ajuntament o el benefici per als rodencs i rodenques.  

c) Atenció ciutadana 

L’equip de govern resultant del pacte posa al centre del seu programa de treball el present i el futur de la totalitat dels 

rodencs i rodenques que conformem el poble, sense excepcions. L’Ajuntament de Roda ha d’esdevenir el suport i 

l’empara per a totes les persones i ha d’impulsar mesures que afavoreixin la convivència, la igualtat i el creixement com a 

poble i com a comunitat que es relaciona amb la societat en general. 

d) Transversalitat 

Totes i cadascuna de les àrees de treball de l’Ajuntament han de coordinar-se i donar-se suport, tant políticament com 

tècnicament. Les diferents regidories han de deixar d’actuar com a compartiments estancs i s’han d’obrir a cooperar i 

generar projectes de millora per al nostre poble.  

e) Obertura 

Roda de Ter ha de participar i ha d’implicar-se de forma activa i positiva en les decisions que es prenen en l’àmbit 

comarcal atès que poden beneficiar el nostre municipi. De la mateix manera, l’Ajuntament ha de teixir aliances, algunes 

malmeses en els últims anys, amb els ajuntaments dels municipis veïns. Roda ha d’obrir-se per a esdevenir espai 

d’intercanvi i enriquiment personal, comunitari, intermunicipal i comarcal.  

2. ÀMBIT DE RESPONSABILITATS  
2.1. Organigrama municipal 



ROGER COROMINAS I BERLOSO DEDICACIÓ 50%

ALCALDIA

HISENDA

 URBANISME

ROSER MONTANÉ I TARDÀ DEDICACIÓ 50%

COMUNICACIÓ

JOVENTUT

1r TINENÇA ALCALDIA

JOAN MORENO I PARÉS DEDICACIÓ 30%

SERVEIS I GOVERNACIÓ 

MEDI AMBIENT

2a TINENÇA ALCALDIA

NÚRIA ARREBOLA I GÓMEZ DEDICACIÓ 30%

PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ I TURISME

SALUT

3r TINENÇA ALCALDIA

ROGER CANADELL I RUSIÑOL DEDICACIÓ 30%

CULTURA

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

 4a TINENÇA ALCALDIA

MARINA QUINTANA I VERGÉS DEDICACIÓ 30%

ENSENYAMENT

IGUALTAT

TONI MAS I FEBRER DEDICACIÓ 30%

SERVEIS SOCIALS

ESPORTS



2.2. Alcaldia 

Tots els regidors i regidores electes de les formacions signants del pacte donaran el seu vot per a la investidura de Roger 

Corominas i Berloso, de la formació política d’Esquerra-Roda Republicana, com a alcalde de Roda de Ter. 

2.3. Tinences d’Alcaldia 

Durant el mandat,  les tinències d’alcaldia seran atorgades de la manera següent: 

- 1r Tinent d’alcaldia: Roser Montané i Tardà (ERC-AM) 

- 2n Tinent d’alcaldia: Joan Moreno i Parés (Junts per Roda) 

- 3r Tinent d’alcaldia: Núria Arrebola i Gómez (ERC-AM) 

- 4t Tinent d’alcaldia: Roger Canadell i Rusiñol (ERC-AM) 

Les tinències d’alcaldia explicitades es podran veure modificades si les situacions familiars o laborals de les persones així 

ho requereixen. Si fos el cas, es redactaria una esmena a aquest document. 

2.4.  Junta de Govern Local i acords de govern al Ple 

La Junta de Govern Local estarà integrada per l’alcalde i  les quatre tinences d’alcaldia. La resta de regidors i regidores 

de l’equip de govern poden assistir -hi disposant de veu però sense vot.  

Els acords de govern al Ple es prendran per unanimitat, excepte en aquelles qüestions que no afectin estrictament la vida 

municipal, que hi haurà llibertat de vot.  

5. Òrgans supramunicipals i compareixences públiques 

En aquells casos on l’Ajuntament participi en òrgans supramunicipals, la representativitat recaurà en l’alcaldia i la 1a 

tinença d’alcaldia o en qui es designi, a més de la persona encarregada de la regidoria delegada corresponent i membres 

de l’oposició.  

Respecte a les compareixences públiques s’acorda que hi haurà representació dels dos grups municipals en tots els actes 

on sigui possible, respectant la preferència de qui hagi realitzat la part executiva de l’activitat.  



3. DOTACIÓ ECONÒMICA DE LES ÀREES DE RESPONSABILITAT 

La dotació pressupostària de cada àrea es determinarà tenint en compte les prioritats establertes en el document 

d’acords. Per a la confecció dels pressupostos anuals de la corporació es farà una reunió específica entre representants 

dels dos grups municipals  per tal d’establir uns criteris generals. 

4. SEGUIMENT DEL PACTE 

Per tal de mantenir l’esperit d’aquest pacte i el seu compliment, alhora que per cercar l’acord i el consens en la solució de 

problemes i/o nous projectes que en el futur es puguin plantejar, es constituirà una Comissió de Seguiment formada per 

representants de les dues forces polítiques, no necessàriament de l’equip de govern. Aquesta comissió valorarà també el 

grau de compliment del document d’acords. 

Tanmateix, els partits signants es comprometen a realitzar una reunió de seguiment periòdica amb la participació de les 

persones que formen part de l’equip de govern. 

5. FUNCIONAMENT POLÍTIC  

Les decisions polítiques es prendran per consens entre l’Alcalde i tots els regidors i regidores que integren el govern 

municipal.  

6. VIGÈNCIA DEL PACTE 

La vigència d’aquest Pacte de Govern s’estableix per a tot el mandat municipal i es considerarà sense efecte en el 

moment en què algun dels dos grups municipals que el conformen decideixi apartar-se’n. Serà condició prèvia per a 

desvincular-se del pacte la convocatòria d’una reunió de la Comissió de Seguiment per tal d’analitzar la situació. Així 

mateix el present pacte podrà ser modificat per un nou acord entre les parts representades si les circumstàncies així ho 

aconsellessin. 

7. SIGNATURA DEL PACTE 
I, en prova de conformitat del pacte, juntament amb els annexos, signen les persones que encapçalen el document 

juntament amb les persones que formaran part de l’equip de govern municipal de Roda de Ter durant el present mandat. 



ANNEXOS 
Annex 1  

RÈGIM DE SOUS  

Els dos partits signants estableixen les següents directrius pel que fa a les compensacions  econòmiques: 

DEDICACIÓ SOU

ROGER COROMINAS I BERLOSO 50% 19.845€

ROSER MONTANÉ I TARDÀ 50% 19.845€

JOAN MORENO I PARÉS 30% 11.907€

NÚRIA ARREBOLA I GÓMEZ 30% 11.907€

ROGER CANADELL I RUSIÑOL 30% 11.907€

MARINA QUINTANA I VERGÉS 30% 11.907€

TONI MAS I FEBRER 30% 11.907€

TOTAL: 99.225 €


