
EDITORIAL: NADAL 2011

Moltes coses han canviat des de que vareu rebre l’últim butlletí d’informació municipal 
del grup de CiU i Independents de Calldetenes, més conegut com el “Parlem-ne”. Ja 
ha passat més de mig any des de les passades eleccions municipals, els resultats de 
les quals varen possibilitar el canvi. L’acord amb el grup municipal de Poble en Marxa 
– CUP va fer possible treballar per Calldetenes des del govern. Estem al vostre servei, 
ara des de l’Ajuntament. El temps que hem estat a l’oposició no ha estat envà. Allà 
hem après que cal treballar amb humilitat, estar al servei de tothom i fer les coses 
entre tots. Totes les decisions i acords han de ser presos des del consens, buscant la 
implicació i participació, no només de totes les forces polítiques, sinó de tot el poble.

Des del grup de Convergència i Unió i Independents per Calldetenes volem agrair a les 
persones que heu confiat en nosaltres i que heu fet possible el canvi en positiu per 
Calldetenes.

En l’acord de govern amb PEM-CUP es va plantejar treballar plegats per Calldetenes, 
en equip. És clar que des del punt de vista de dos grups diferents, però debatent i con-
sensuant totes les decisions. A partir d’aquí es varen dissenyar les diferents regidories 
en funció de la matèria que cada regidor/a pogués fer més bé. Un punt de partida molt 
important de les negociacions era poder aclarir la situació econòmica del nostre Ajun-
tament des d’una auditoria externa, els resultats de la qual expliquem en un apartat 
d’aquest Parlem-ne.

És important no oblidar que ja ens trobem immersos en ple ambient nadalenc i que us 
volem desitjar unes bones festes de Nadal i un feliç any nou 2012.

De la mateixa manera que en 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 re-
gala a totes les famílies del poble una participació de 0,25 € en el número 08.551 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 21 de 
desembre i us el portarem personalment a casa vostra. 
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E. municipals 22 de maig Vots %

Cens electoral 1.819 100

Vots emesos 1.264 69,49

Abstencions 555 30,51

Vots nuls 16 1,27

Vots blancs 59 4,73

Resultats 22 de maig Vots % Regidors

Esquerra - AM 517 100 5

CiU 349 69,49 4
Poble en Marxa - CUP 250 30,51 2

Solidaritat (SI) 73 1,27 0



FUNCIONAMENT DELS PLENS I GESTIÓ MUNICIPAL

En les negociacions post-electorals, de comú acord amb el grup municipal de Poble en Marxa – CUP, es va arribar 
als següents acords de funcionament per a la gestió municipal:

Eliminació de les comissions de govern. 
La comissió de govern és un òrgan de decisió obligatori per a municipis de més de 5.000 habitants. En un poble 
com Calldetenes no és necessari fer aquestes comissions, semblants al ple però només per a regidors de l’equip 
de govern. D’aquesta manera totes les decisions han de passar públicament per ple, de manera visible pel públic 
assistent i per totes les forces polítiques. Creiem que aquesta mesura fomenta la transparència en totes les 
decisions i acords que es prenen a l’Ajuntament. 

Periodicitat de les sessions plenàries ordinàries.
Es celebra un ple ordinari cada mes, concretament el primer dilluns de cada mes (cas que coincideixi amb un 
festiu el ple té lloc el dilluns posterior). En l’anterior legislatura només hi havia un ple ordinari cada trimestre. Per 
a nosaltres és molt important establir una periodicitat més curta, cada mes, en els plens ordinaris perquè a la 
part final d’aquests plens es dóna la paraula al públic. Qualsevol persona del poble pot preguntar el què desitgi 
del poble i/o funcionament de l’Ajuntament. Fer-nos arribar les seves preocupacions, fer-nos conèixer un deter-
minat problema o suggeriment, etc. Des del nostre punt de vista aquesta periodicitat facilita la participació i 
recolzament del poble en les preses de decisió de l’ajuntament.

No hi ha remuneracions per tinences d’alcaldia.
S’anul·len les remuneracions que existien per càrrec, pel fet de ser tinent d’alcalde. En l’anterior legislatura el 
primer tinent d’alcalde tenia un remuneració de 800 € al mes, el segon de 600 € al mes i el tercer de 500 € al 
mes. En aquesta legislatura tots els regidors som iguals. Els regidors, al igual que l’alcalde, percebran una 
retribució de 300 € al mes. Es parla en futur perquè en l’acord de govern entre PEM-CUP i CiU es va decidir 
que mentre s’estigués portant a terme l’auditoria externa de comptes cap regidor/a cobraria la retribució per a 
regidoria. Així és com s’ha fet. L’auditoria externa ha estat contractada i pagada per a la Diputació i no amb els 
sous dels regidors, però tot i així, donada la incertesa sobre la situació econòmica de l’Ajuntament, els regidors 
i alcalde no hem cobrat res tal i com es va acordar.

Pacte de govern no significa disciplina de vot.
En aquesta legislatura l’equip de govern està format per dues forces, esperem que en un futur puguem ser tres. 
Això no implica que s’hagi d’estar d’acord amb tot i que s’hagi de votar per igual en totes les decisions i acords 
de ple. L’essència de la democràcia és la diversitat d’opinions, el debat i el buscar el consens. Això és el què 
ha de prevaldre en els plens. Cada força política ha de saber defensar els interessos i valors que creu més im-
portants per la seva manera d’entendre Calldetenes, i a partir d’aquí buscar acords i consens amb la resta de 
grups municipals.

       

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.  



RESULTATS DE L’AUDITORIA EXTERNA

En l’anterior legislatura el grup de CiU i Independents per Calldetenes varem defen-
sar, en reiterades ocasions, per escrit i de paraula, la necessitat de fer una auditoria externa de comptes per a conèixer 
realment la situació econòmica de l’Ajuntament. Compartíem aquesta preocupació amb el grup de PEM-CUP. Això va fer 
que aquest fos un dels punts innegociables que varem posar sobre la taula les dues forces polítiques en les negociacions 
després de les eleccions municipals el passat mes de maig.

Per a nosaltres (CiU i PEM) era molt important poder conèixer l’endeutament real de l’Ajuntament. Ja era conegut per part 
de tothom els retards molt importants que patien els proveïdors de l’Ajuntament, molts d’ells comerços i empreses de 
Calldetenes mateix. Aquest fet, juntament amb els tancaments comptables de cada any amb un fort romanent de treso-
reria negatiu, feia que preveiéssim uns resultats molt dolents, molt allunyats dels que se’ns deia des de l’anterior equip 
de govern.

És per això que varem decidir que l’auditoria s’havia de fer sí o sí. Al començament varem dir que es faria a cost de no 
cobrar les nostres retribucions de regidors i alcalde. Més tard varem aconseguir que la Diputació de Barcelona contractés i 
pagués l’empresa externa que havia de fer l’auditoria. Molt millor així ja que els diners no cobrats pels regidors han servit 
per a pagar altres despeses de l’ajuntament i també perquè el fet de no haver participat en la contractació fa que sigui 
més transparent. 

L’empresa contractada per la Diputació va ser IBER AUDIT, empresa amb experiència en auditories en l’administració 
pública. La part pràctica de l’auditoria, amb auditors a l’ajuntament agafant les dades comptables que necessitaven es va 
fer durant els mesos d’octubre – novembre. L’entrega de l’informe final ha tingut lloc recentment, a mitjans de desembre. 

En el moment que rebeu aquest butlletí s’haurà exposat públicament l’auditoria externa. Els resultats que se’n desprenen 
no són gens bons. Com ja era ben sabut per tothom, tenim dificultats importants en la liquidesa o capacitat per poder pagar 
a curt termini. Hem arribat a aquest extrem com a conseqüència de fer moltes inversions sense saber com es podrien 
pagar. Ara ens toca “tocar de peus a terra” i fer les coses amb seny, sense allargar més el braç que la màniga i d’acord 
amb les dimensions del poble que som.

El problema de l’Ajuntament no està en els prop de 2 milions d’euros que tenim d’endeutament a llarg, sinó en l’endeutament 
a curt termini (que també es pot definir com a “liquidesa” o “romanent de tresoreria”. Per un poble petit com el nostre, tenir 
un endeutament a curt termini de més de 5 milions d’euros ens posa en una situació complicada. El pressupost ordinari 
de l’Ajuntament és d’aproximadament 2,5 milions. Així doncs, amb un pressupost de 2,5 milions com es pot eixugar un 
endeutament a curt termini de gairebé 6 milions? No serà fàcil. 

Cal dir la veritat de les coses encara que aquesta no sigui com voldríem. La situació és difícil. El primer pas per a co-
mençar a resoldre-ho ja s’ha fet, que no és cap altre que saber la situació econòmica en què realment ens trobem. 

Des de l’Ajuntament ens caldrà ser molt curosos amb la despesa, no deixar de fer coses però si fer-les amb més aus-
teritat. I sobretot contar amb el suport de tothom. Tot i la situació difícil que travessem, si remem tots junts en una 
mateixa direcció, ens en sortirem. Com a poble que som ho hem demostrat en altres moments, i ho tornarem a fer. 
Ànims i endavant.

Endeutament a curt (Romanent de tresoreria) = - 5.122.759,45 € 

Endeutament a llarg termini = - 1.877.290,87 € 

Dades a 31 de desembre de 2010. Les auditories s’han de basar en exercicis tancats. A 2011 la situació econòmica és pitjor ja que moltes 
factures es varen comptabilitzar als primers mesos d’aquest any 2011. Valors provisionals a l’espera de rebre l’auditoria definitiva.



ELECCIONS GENERALS – NOVEMBRE 2011

Els resultats de les eleccions al Congrés celebrades el passat 20 de novembre de 2011 a Calldetenes són els 
següents:

Convergència i Unió va guanyar a Calldetenes i a Catalunya.

Des del grup municipal de CiU i Independents de Calldetenes us donem les gràcies pel vostre suport i la vostra 
confiança en les passades eleccions del 20 de novembre.

Moltes gràcies, per haver escollit una opció nacionalista i catalanista com CIU, per intentar parar el cop de la im-
posició de partits amb tradició espanyolista i trencar el cada vegada més important bipolarisme polític entre el PP 
i el PSOE. 

El PP ha guanyat per majoria absoluta a l’estat espanyol, però des de Catalunya, amb CiU com a primera força, els 
hi hem donat un missatge ben clar: “A Catalunya el mapa és diferent. Aquí no ha guanyat ni el PP ni el PSOE, ha 
guanyat Catalunya” (Antoni Duran i Lleida).

Moltes gràcies,  per poder creure que els partits nacionalistes com CIU són una opció útil i eficaç enfront l’Espanya 
homogeneïtzadora.

Moltes gràcies, per la vostra confiança. 
Grup municipal de CiU de Calldetenes.

El Grup Municipal de Convergència i Unió i Independents de Calldetenes
us desitja un Bon Nadal i un feliç 2012.

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 2012, 
disposats com sempre, a invertir el nostre temps i l’esforç que calgui per la millora i el 
futur del nostre poble.

Resum de l’escrutini  Escrutat: 100 %
Vots comptabilitzats: 1247 68,14 %
Abstencions: 583 31,86 %
Vots nuls:                    38 3,05 %
Vots en blanc: 40 3,31 %
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Distribució de vots por partits
CIU 655 54,17 %
ERC-RI.cat 200 16,54 %
PSC-PSOE 106 8,76 %
PP 95 7,85 %
PxC 37 3,06 %
ICV-EUiA 35 2,89 %
Altres 41 3,39 %


