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SOM AQUÍ
Des del grup municipal de CiU i independents de Calldetenes volem encetar una nova etapa amb l’edició del
Parlem-ne. Li hem donat aquest titular a la revista d’informació del grup perquè reflecteix el que nosaltres pensem
que hauria de ser la política en un poble: parlar de les coses, discutir-les, debatre-les i consensuar-les.
Procurarem mantenir una periodicitat regular en les edicions, sempre que ens sigui possible, i us fem saber que
ens agradarà comptar amb els comentaris i suggeriments que ens ajudin a millorar-lo, així com també amb la
col·laboració de tothom que ho vulgui.
La nostra intenció és que el Parlem-ne sigui una eina àgil, útil i eficaç de comunicació entre el nostre grup i el poble
de Calldetenes, cobrir el buit de la informació política municipal i poder fer sentir la nostra veu i opinió.
Igualment us animem a fer-nos arribar totes aquelles propostes i/o suggeriments que considereu oportuns per fer
del Parlem-ne una eina participativa i d’accés a tots i totes.
Els que fem possible aquest butlletí volem introduir un estil nou, que des de la discrepància amb els diferents
grups municipals (vegeu més endavant l’explicació) consolidi un model de fer poble basat en el respecte i en l’aposta per la convivència ciutadana, no entrant en discussions inútils ni en enfrontaments estèrils. La nostra pretensió és servir el nostre poble de la millor manera possible, perquè per a nosaltres, Calldetenes i la seva gent és
el més important.
Moltes gràcies i ENDAVANT!!
Grup municipal de CiU i independents de Calldetenes
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RENOVAR-SE I MIRAR ENDAVANT
Després de dos anys de constitució de l’actual consistori, el grup municipal de CiU s’ha renovat. Alguns canvis
més preparats que d’altres, però amb mentalitat que la renovació no ha d’espantar mai perquè sempre ofereix
oportunitats: renovar i millorar.
Ignasi Casanovas va renunciar el càrrec a finals d’abril per a donar pas a Marc Verdaguer. El darrer moviment,
aquest més imprevist, ha estat el de Màrius Valls, que després de 12 anys al grup de CiU ha abandonat el vaixell
per a governar-ne un de propi.
En aquests moments, al nostre ajuntament hi ha tres grups municipals: ERC, que continua mantenint 8 regidors,
el grup de CiU i independents amb dos, i com a darrera novetat el grup de No Adscrits, amb en Màrius Valls com
a únic membre.
Malgrat totes aquestes ensopegades, ens mantenim on som amb ganes i il·lusió per a treballar pel poble dins les
nostres possibilitats i mirant sempre endavant. Compteu amb nosaltres per a qualsevol cosa.
E-mail: calldetenes@correucatala.com
Telèfon de contacte: 680 355 111

HEM GUANYAT L’ESTATUT!
Després de molts mesos de negociació, el Parlament ha aprovat un projecte de bon Estatut per a Catalunya, un
projecte que satisfà plenament les expectatives de Convergència i Unió i creiem que és el que necessita avui dia
el nostre país. La tasca no ha estat fàcil perquè:
1. Hem hagut d’estirar a l’alça el PSC que, per no incomodar el PSOE, es dedicava a fer propostes a la baixa que
no haurien significat un veritable salt endavant respecte a l’Estatut actual.
2. Ens hem trobat molt sols defensant un text ambiciós per a Catalunya, ja que ERC va subscriure en tot moment
el dictat del PSC, protagonitzant un dels episodis de renúncies més flagrants que es recorden.
Tot això fa que Convergència i Unió torni a ser el màxim referent del país i del catalanisme polític, i d’aquesta
posició no ens mourem!
Gràcies a la fermesa i a la coherència de CiU durant la negociació, hem aconseguit gairebé el 100% dels objectius proposats, que considerem essencials perquè el nostre país faci efectivament un pas endavant. Els més
importants són:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Consideració de Catalunya com a nació.
Manteniment de la comarca com a base de l’organització territorial.
No legislació en matèria electoral.
Respecte als drets individual i col·lectius, sobretot pel que fa a l’ensenyament.
Reconeixement dels drets històrics del nostre poble.
Blindatge de les competències de la Generalitat.
Sistema de finançament basat en els principis del concert econòmic.

Podem estar tots molt satisfets amb el text aprovat al Parlament de Catalunya. Però ara hem de treballar de valent
per aconseguir-ne l’aprovació al Congrés dels Diputats i hem d’exigir a tots els partits catalans que hi van votar a
favor al Parlament que es mantinguin ferms, com farà CiU, en l’exigència que no es retalli l’Estatut que ha aprovat el 90% dels diputats del Parlament de Catalunya.
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FUNCIONAMENT I ORGANITZACIÓ D’UN PLE MUNICIPAL
A través d’aquest article es pretén mostrar a tots els vilatans un dels aspectes de funcionament de la política
muncipal: el Ple municipal. Així com també que qualsevol calldetenenc o calldetenenca interessat/da hi pot
intervenir i participar. En la primera part es defineix “acadèmicament” un Ple i el seu funcionament i en la segona part el regidor de CiU Marc Verdaguer, acabat d’entrar a l’Ajuntament, ens expressa la seva pròpia opinió
personal respecte als plens.

DEFINICIÓ
Bàsicament, podem definir un Ple com una reunió general del consistori o ajuntament. Reunió en la qual s’acorden, es discuteixen, s’aproven una sèrie d’accions molt diverses per tal d’avançar i millorar en les tasques de
govern i direcció d’un poble o ciutat.
Aquestes accions poden ser aprovació de presupostos, subvencions, despeses, etc, concessió de permisos, contractació d’obres i serveis, aprovació de formes de gestió de serveis i expedients de municipalització, exercir les
accions administratives judicials, determinació de recursos propis, aprovació de reglaments, etc.
El Ple està integrat per tots els regidors i regidores i està presidit per a l’alcalde. A Calldetenes, el nombre de membres que componen el Ple és d’11, en proporció al nombre d’habitants.
Hi ha dos tipus de plens municipals, els ordinaris i els extraordinaris. Els ordinaris han de tenir una periodicitat
temporal, mentre que els extraordinaris són originats per alguna causa de caràcter extraordinari. Els plens són
públics i hi pot assistir qualsevol ciutadà, el qual, en la part final de la reunió, pot preguntar per temes del Ple que
no li hagin quedat prou clars.

OPINIÓ PERSONAL
Des del meu punt de vista, el Ple municipal és una eina prou vàlida com per a governar i millorar la gestió política d’un poble com el nostre, amb tan sols un únic inconvenient: el Ple municipal queda massa allunyat de les persones del poble. Qualsevol calldetenenc/a que volgués assabentar-se del tractament i situació d’un determinat
tema no sabria com fer-ho.
Nosaltres mateixos, els regidors, som avisats de la convocatòria d’un Ple amb una antelació que va de 2 a 3 dies.
D’aquesta manera, una persona que no forma part de l’Ajuntament no pot saber gairebé mai quan hi ha un Ple.
Una solució a aquest problema, tal com es fa en altres pobles o ciutats i tal com estableix la llei, seria establir
una periodicitat. D’aquesta manera es facilitaria que el ciutadà pogués seguir els temes municipals.
Una altra possible millora, i també seguint l’exemple d’altres ajuntaments, seria que el contingut dels acords dels
plens municipals fossin accessibles des de la pàgina web municipal, almenys des d’un punt de vista simplement
informatiu. Així qualsevol calldetenenc/a interessat/da podria seguir la gestió política del nostre poble.
Marc Verdaguer

Ajuda’ns a fer el proper Parlem-ne!!
Fes-nos arribar els teus dubtes, suggeriments, propostes, etc i nosaltres en parlarem.
Envia’ns-ho a: calldetenes@correucatala.com
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IMATGES DEL NOSTRE POBLE
En el grup municipal de CiU i Independents algunes coses estan canviant. No volem ser una oposició que sistemàticament critiqui i rebutgi tot el que faci l’equip de govern, sinó al contrari, volem treballar plegats per a millorar el nostre poble. És per això que a més de dir les coses que ens agradaria canviar per tal que el nostre poble
sigui millor, també volem felicitar i reconèixer les coses que s’han fet ben fetes. Perquè per a nosaltres el primer
és CALLDETENES i la seva gent.

CALLDETENES ENS AGRADA AIXÍ

Local i plaça Armand Quintana.

Plaça del Serrat.

CALLDETENES NO ENS AGRADA AIXÍ

Un bon forat per entrebancar-s’hi a la plaça 11 de setembre.

Vorera minimalista: forats i sotracs al Call (ptge. de Santa Eugènia).

