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BUTLLETÍ INFORMATIU
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www.calldetenes.info

EDITORIAL: NADAL 2009
Amb una mica més de retard del què és habitual us fem arribar un nou “Parlem-ne” amb informació municipal d’actualitat. Malgrat ens haguem retardat en aquesta edició núm. 11 del butlletí d’informació del grup de CiU i Independents, no hem parat de moure’ns per Calldetenes. En
els darrers plens hem insistit perquè es compleixin les mesures de seguretat del SES i s’agilitzi la construcció de l’escala d’emergència, hem demanat que es regularitzi la situació de la deixalleria (que s’ha construït sense cap permís d’urbanisme), hem aportat propostes per a la gestió dels nous Fons Estatal d’Inversió Local (FEIL) pel 2010, hem votat en contra i hem justificat
perquè no s’han d’apujar els impostos per a l’any 2010, etc. No ha estat fàcil, i a mode d’exemple hem hagut d’anar al Síndic de Greuges perquè no se’ns vol donar un simple estat d’execució del pressupost d’aquest any 2009. No és estrany que no ens el vulguin donar perquè els
números han empitjorat molt. En el tancament de comptes hem passat de tenir un romanent de
tresoreria de -863.663 € (any 2007) a -1.912.196 € (any 2008). I per a solucionar aquest
endeutament no acceptem que la primera solució sigui tornar apujar els impostos que ja l’any
passat no va servir de res enlloc d’apostar per la reducció de la despesa.
En aquest número també trobareu informació sobre la història de Calldetenes, a l’any 1937
quan com a conseqüència de l’escassetat de metall per encunyar monedes molts municipis
varen emetre paper moneda. Els més grans recordaran aquest episodi, i pels més joves és
important no oblidar el passat que ens ha portat a dia d’avui perquè tal i com cantava Raimon
“Qui perd els orígens per la identitat”.
És important no oblidar que ja ens trobem en ple ambient nadalenc i que us volem desitjar unes
bones festes de Nadal i un feliç any nou 2010. De la mateixa manera que els anys anteriors
volem compartir les nostres il·lusions entre tots els que fem Calldetenes, és per això que si ha
de tocar la loteria de Nadal que ens toqui a tots! El grup de Convergència i Unió i Independents
de Calldetenes regala a totes les famílies del poble una participació de 0,25 € en el número
28.041 del sorteig de loteria de Nadal del 22 de desembre. Que la sort ens acompanyi!
Si per qualsevol problema
d’entrega o repartiment
no us arribés el número a
casa ens podeu enviar un
correu electrònic per
mitjà de la nostra pàgina
web www.calldetenes.info
o bé trucar al 680 355
111 (vespres, de 21:00 h
a 22:00 hores) abans del
20 de desembre i us el
portarem personalment a
casa vostra.
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SOM LA JOVENTUT
NACIONALISTA DE
CATALUNYA I
ESTEM EN ACTE
DE SERVEI!

LES DENÚNCIES DELS VEÏNS

Veïnes i veïns de Calldetenes, la JNC és la organització política juvenil que des del 1980 treballa per construir un futur
més just i lliure per Catalunya. Ho fem defensant els valors
de la democràcia, la justícia, la igualtat d’oportunitats i
tenint com a objectiu principal el reconeixement del dret a
l’autodeterminació del nostre país. Això ens ha portat a ser
la primera organització política juvenil de Catalunya.
Des d’aquestes ratlles volem aprofitar per agrair als companys del Grup local de CiU del nostre municipi el permetre’ns disposar d’aquest espai per poder manifestar les
nostres idees i posicions. Ja us avancem que ho utilitzarem per opinar sobre la realitat del nostre entorn des de la
perspectiva d’uns i unes joves que, no conformats amb la
societat que ens envolta, apostem per una nova forma de
fer política i el compromís com a eines imprescindibles per
construir un futur millor. Així doncs, el grup de la JNC
Osona-El Lluçanès estem il·lusionats i preparats per aportar el nostre granet de sorra per fer del nostre poble un lloc
on viure encara millor. Tindreu noticies nostres ben aviat!

Farola fosa a la Plaça 11 de Setembre des de fa 2 mesos:
tant costa canviar una bombeta?

I finalment, si ets jove i t’estimes el teu poble i el teu país
no en dubtis, la JNC som la millor opció per articular les
teves inquietuds i el teu compromís. I ho fem alternant
l’acció política amb activitats de lleure que et permeten
créixer com a persona i ampliar els teus horitzons. Fem un
cafè i en parlem?
Recorda: Som la JNC, som la joventut decisiva i volem lligar amb tu!
T’hi apuntes?

Esllavissades perilloses al passatge del Serrat: cal fixar les roques per evitar accidents!

Contacta amb nosaltres a:
jncosonallucanes@gmail.com
Per a més informació:
www.jnc.cat
www.jncosonallucanes.blogspot.com/

VOLS REBRE EL “PARLEM-NE” PER
CORREU ELECTRÒNIC?
Vols rebre els butlletins del nostre grup municipal per
correu electrònic? Si és així fes-nos-ho saber a través de
la pàgina web www.calldetenes.info a l’apartat de
“Contacta’ns” i us l’enviarem digitalment a través del
correu electrònic.

PARLEM-NE 11 CALLDETENES ultim:PARLEM-NE TONA 3 22/12/09 18:11 Página 3

UNA ALTRA PUJADA D’IMPOSTOS PEL 2010
Acabem l’any de la mateixa manera que l’any passat,
amb una pujada d’impostos. En el ple extraordinari del
16 de novembre es va aprovar la modificació de les
Ordenances Fiscals per a l’any 2010 amb la puja d’un 4%
de l’Impost sobre béns immobles (IBI), un augment del
3% per les escombraries i un increment també del 2,85%
per a la prestació del servei d’escola bressol, com a més
importants. A més a més es va aprovar la creació d’una
nova taxa per a la prestació del servei del clavegueram.
Aquest augment d’impostos i taxes es va aprovar per 6
vots a favor (ERC) i 5 en contra (CiU i PEM). Nosaltres hi
varem votar en contra pels següents motius:
1.- Degut a l’actual situació de crisis econòmica i a la reducció
del poder adquisitiu del ciutadà mig tocava congelar els
impostos i taxes com s’ha fet en la majoria d’ajuntaments.
2.- A l’any en curs 2009 ja es varen apujar molt els impostos (un
12,5% de mitjana i l’IBI més d’un 30%). Tot i aquest augment
d’impostos no s’ha aconseguit millorar la situació econòmica
de l’ajuntament sinó que al contrari, ha empitjorat.
3.- En la taxa de recollida i eliminació d’escombraries hi faltava un estudi (obligatori) justificatiu del cost del servei.
4.- En la nova taxa pel manteniment del clavegueram
només s’ha demanat pressupost a una sola empresa
quan nosaltres pensem que com a mínim hi hauria d’haver oferta de 3 proveïdors diferents i escollir l’oferta
més barata. No podem tenir més empreses privilegiades a Calldetenes.

EL TANCAMENT DE COMPTES DE L’ANY 2008
Anem de mal en pitjor: el resultat pressupostari de l’any
2008 ha estat de -341.204,90 € i el romanent de tresoreria ha passat de -863.663 € a l’any 2007 a -1.912.196
€ a l’any 2008. Si el resultat pressupostari és un indicador de l’activitat de l’any, es pot dir que el romanent de
tresoreria ho és d’un conjunt d’exercicis. Així doncs
podem dir que la trajectòria econòmica de l’ajuntament
és perillosa des de fa uns quants anys.
Al mes d’octubre de 2008 l’equip de govern va aprovar
un Pla de Sanejament fet per la Diputació per tal d’eixugar el dèficit i sanejar l’economia de l’ajuntament. De
què ha servit aquest pla de sanejament si enlloc de
reduir l’endeutament l’hem multiplicat per dos?

LES DARRERES NOTÍCIES DEL
CONTENCIÓS DE LA FONT D’EN TITUS
La Generalitat de Catalunya ha desestimat l’últim recurs de
l’Ajuntament de Calldetenes sobre la sentència del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya que donava la raó a Sant
Julià de Vilatorta en relació al contenciós de La Font d’en Titus
(obert des del 1995). Una altra vegada la Generalitat (en la
que hi ha el tripartit) es torna a mostrar molt crítica amb l’actuació del nostre ajuntament, reclamant-li el pagament de les
despeses jurídiques “donada la temeritat de la seva actuació”. El document de la Generalitat nega el dret a l’Ajuntament
de Calldetenes de rebre una indemnització de la Generalitat.
En aquest document la Generalitat diu que “l’Ajuntament
de Calldetenes no pot actuar al marge de la llei”, i amb
paraules textuals: “aquesta part considera que l’Ajuntament
de Calldetenes està realitzant un ús abusiu de la justícia,
plantejant demandes de manera indiscriminada, sense que la
fonamentació que li serveix de base tingui suficient solidesa.
A més, en contra d’allò afirmat per la recurrent, l’Ajuntament
de Calldetenes no ha tingut voluntat de negociar una sortida
pactada, sinó que en canvi, ha boicotejat qualsevol intent
negociador, optant descaradament per la via contenciosa”.
Us imagineu si a la Generalitat hi hagués CiU enlloc d’haver-hi el tripartit? Podeu veure el document sencer penjat
a la pàgina web de CiU Calldetenes a www.calldetenes.info
En desacord amb aquesta manera d’actuar que no ens
portarà enlloc el grup municipal de CiU i Independents de
Calldetenes hem demanat per escrit a l’Ajuntament la
relació de totes les factures d’advocats que hem hagut
de pagar al llarg d’aquests últims 12 anys per aquest
contenciós de La Font d’en Titus. Volem saber què ens
ha costat aquesta actuació temerària.

PÀGINA WEB DE CIU CALLDETENES:
WWW.CALLDETENES.INFO
Us recomanem que veieu el vídeo “Els problemes econòmics dels ajuntaments”, entrevista emesa pel 3/24 que
podreu trobar a la pàgina web i en la qual s’expliquen les
causes que han portat a la precària situació econòmica
d’alguns ajuntaments, entre ells el nostre.
Visita la nostra pàgina web i feu-nos arribar suggeriments, propostes i preguntes. Ajuda’ns a millorar.
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UN RECORD PER LA HISTÒRIA
LA MONEDA DE LA GUERRA CIVIL ESPANYOLA A CALLDETENES
En esclatar la guerra eren de curs legal a tot el territori català, a més dels bitllets de temps de la Monarquia Espanyola
emesos pel Banc d'Espanya de Madrid, les monedes d'argent i la xavalla o moneda de coure. També hi havia en circulació peces de 25 cèntims de níquel, encunyades ja a paper la II República.
L'alteració de les circumstàncies econòmiques, com a conseqüència de la guerra, va afectar en proporcions extraordinàries
el ritme normal de l'activitat financera de Catalunya, que va derivar, entre altres coses, en una gran escassetat de moneda
fraccionària. Per posar fi a tot desordre i anarquia, els municipis catalans emeteren moneda o paper moneda de petits valors
divisionaris, de curs legal i obligatori limitat al seu terme municipal. Les emissions havien estat facultades pel Govern Català
en virtut de la modificació de la Llei Municipal catalana del 9 d'octubre del 1936, que autoritzava els Ajuntaments, entre d'altres aspectes a organitzar la seva vida econòmica, administrativa, cultural, de defensa i altres. Així doncs, a partir de finals
de 1936 i sobretot en el curs de l'any 1937, la majoria dels Ajuntaments usaren d'aquest privilegi emetent, generalment,
paper moneda de valors d'1 pesseta, 50, 25, 10 i 5 cèntims. Els Ajuntaments havien, però, de donar compte al govern de
la Generalitat de les seves emissions de paper moneda que eren publicades al "Diari Oficial", però també és cert que la
majoria d'ells prescindiren d'aquest requisit.
Dels 1.075 municipis existents oficialment a Catalunya
l'any 1936, en trobem 800 que feren emissions de paper
moneda i solament 11 moneda metàl·lica, degut a les dificultats en el proveïment de matèria primera (metall). A
Catalunya tenim l'honor de ser el primer país del món en
haver emès bitllets de plàstic (abans plexi-glas) i fusta. El
nostre poble tampoc escapà del conflicte bèl·lic i també va
gaudir del privilegi d'emetre paper moneda. Concretament
a Calldetenes es varen emetre cartrons equivalents a 50
cèntims i una pesseta, en unes tirades de 2000 unitats de
cadascun d’ells. En el centre hi havia l’escut de
l’Ajuntament de Calldetenes en aquell temps, un arbre.

NOTA D'ÚLTIMA HORA: CALLDETENES DIU SÍ A LA INDEPENDÈNCIA DE CATALUNYA !
Els resultats del referèndum sobre la independència de Catalunya celebrat a Calldetenes el passat 13 de desembre
són els següents: votants 1.036 (51,19% del cens), 1.005 votants a favor del SÍ, 22 a favor del NO, 8 vots nuls i 1
blanc. La pregunta era: "Està d'acord que Catalunya esdevingui un Estat de Dret, independent, democràtic i social, integrat a la Unió Europea?"

EL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ
I INDEPENDENTS DE CALLDETENES US DESITJA
UN BON NADAL I UN FELIÇ 2010.
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El grup de CIU i Independents a l’Ajuntament de CALLDETENES, juntament amb
els militants i aquelles persones que ens ajuden i recolzen, us desitgem el
millor pel 2010, disposats com sempre, a invertir el nostre temps i l’esforç que
calgui per la millora i el futur del nostre poble.

