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POSICIONAMENT DEL GRUP MUNICIPAL DE CIU I
INDEPENDENTS DE CALLDETENES ENVERS LES
PRINCIPALS INVERSIONS DE LA LEGISLATURA
Calldetenes és un poble viu, amb entitats, comerços i
una sèrie d’importants infraestructures en curs que
s’hauran de realitzar entre aquesta legislatura i la que
ve. En aquests moments, s’han engegat o s’estan
apunt de començar una sèrie d’inversions urbanístiques molt importants que transformaran el nostre
municipi. Estem parlant de:
1.- Instal·lació de gespa artificial al camp de futbol de
Calldetenes. El pressupost és de 660.000 €, encara que el crèdit per assumir suposarà per a
l’Ajuntament 96.000 anuals durant 10 anys. Una
possible subvenció d’entre 100.000 i 150.000 €
permetrà reduir part de la despesa.
2.- Pavelló poliesportiu municipal. S’aprovà en el Ple
Extraordinari del 18 de gener de 2008 el pressupost d’execució d’obres per un import de 852.000
€ per a l’empresa Construccions Busquets Vilobí,
S.L.U. El Consell Català d’Esports subvencionarà
una part important de la inversió.
3.- Nou Centre d’Ensenyament Secundari de
Calldetenes. El finançament del nou SES o Institut
anirà íntegrament a càrrec del Departament
d’Educació. En el mateix Ple Extraordinari del 18 de
gener es va aprovar el pressupost executiu de construcció del SES per un import de 207.573,40 € per
a l’empresa Vicenç Beneitez Rodríguez, S.L.
4.- Projecte d’equipament esportiu per a la pràctica
de Bicitrial, BMX i tennis. El pressupost d’aquest
projecte es va aprovar inicialment en el passat Ple
Extraordinari del 28 de febrer per un import de
781.000 €. El nostre grup municipal hi va votar en
contra per a les raons exposades a la part inferior
de la pàgina.
5.- Variant de Calldetenes. La variant de Calldetenes
podria començar a construir-se a finals d’aquest
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mateix any. Aquesta obra finançada per la Diputació
de Barcelona millorarà la fisonomia de tot el poble
i servirà per a adequar i modificar el trànsit de vehicles de l’Avinguda Pau Casals i del Carrer Gran.
6.- Altres. Plans parcials, Ampliació del Cementiri,
Desenvolupament del Pla Parcial “Productes del
Porc”, Nau de la Brigada, Local d’Entitats, Pisos de
Protecció Oficial, Ampliació de la Llar d’Infants,
Planta de reciclatge de purins.
És evident, i amb això estarem d’acord tots els grups
municipals, que els diners municipals s’han de gastar amb serveis i infraestructures pel poble abans
que mantenir-los al banc. Ara bé, l’estat d’endeutament reconegut en el tancament de l’any 2006, és de
802.317,61 . És un endeutament acceptable, dins
dels límits establerts, però que ens ha de fer veure
que s’ha d’anar amb cura. Esperem ben aviat podervos presentar, de la mà dels altres grups municipals,
un pla de sanejament eficaç mitjançant el qual anem
reduint any a any l’important dèficit que pesa sobre
el nostre municipi. Tot i aquest endeutament, i si els
resultats de l’Auditoria no indiquen el contrari, estem
d’acord en posar gespa artificial al camp de futbol i
estem d’acord en treballar perquè tinguem un pavelló
esportiu. Dues inversions esportives de gran envergadura (veure pressupostos respectius) de les quals
en podran gaudir moltes persones de Calldetenes.
Pel camp de futbol hi passen molts nanos –i també
no tan petits- del nostre poble i el pavelló servirà per
acollir tot tipus d’activitats –esportives i culturals- i
anirà lligat amb el desenvolupament de l’Institut. Ara
bé, no estem d’acord amb el projecte del Bicitrial i
BMX (punt 4) perquè és una inversió molt elevada,
perquè no podem desenvolupar simultàniament 3
inversions de més de 700.000 € amb un estat
econòmic com el que ens trobem, perquè es troba
sobre una zona pendent d’arribar a un acord entre
l’Ajuntament i la Plataforma el Torrental i perquè és
un esport molt minoritari que en gaudiran poques persones del poble en comparació a la inversió que
suposa.
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EL PRESSUPOST MUNICIPAL
En el passat Ple Extraordinari del 21 de desembre del 2007 es varen aprovar els pressupostos municipals per
l’any 2008 per a 7 vots a favor i 3 en contra. Anem a veure què són els pressupostos municipals, per a què serveixen i perquè varem votar-hi a favor.
El pressupost municipal és el principal document econòmic de l’Ajuntament. Conté la previsió d’ingressos i despeses per a l’any, detallada segons les fonts de finançament, els impostos, les taxes i diversos ingressos. El pressupost en definitiva, ens concreta l’origen i la destinació dels diners que gestiona l’Ajuntament en representació
dels seus ciutadans. Com a tal, el pressupost municipal és la major eina de gestió d’un Ajuntament.
El pressupost aprovat per a l’any 2008 al Ple de l’Ajuntament de Calldetenes va ser de 11.844.527,00 €, dels
quals 5.805.000,00 € formen part de la Urbanització del Pla Parcial del Torrental. Aquesta xifra tan elevada i que
eleva tant el pressupost municipal, representa per a l’Ajuntament de Calldetenes una entrada i una sortida de
diners que anirà a càrrec dels propietaris implicats en les obres d’urbanització. En valorem positivament del pressupost que s’hi tenen en compte totes les possibles obres i millores que s’han de portar a terme aquesta legislatura, així com també altres partides per a solucionar possibles imprevistos i problemes que vagin sortint. És
important que hi figurin oberts els diferents conceptes, encara que aquests no hagin de començar necessàriament
aquest any. Així doncs és un pressupost obert i que té en compte els 4 anys de legislatura. Ara bé, cal remarcar
que tal i com el seu nom indica, són només valors d’ingressos i despeses pressuposats. Ara és important el seguiment d’aquest, mantenir-lo al dia i veure les possibles desviacions entre les diferents partides que el configuren.
Veure pressupostos complerts a la pàgina web del grup municipal: www.calldetenes.info
Els membres del grup municipal de CiU i Independents de Calldetenes pensem que si volem avançar cap a una
democràcia més participativa és fonamental que la decisió d’aquestes accions es sotmeti a participació ciutadana. En això consisteix el Pressupost Participatiu: és la ciutadania qui decideix directament com es gasten els
diners municipals anualment. El procés dels pressupostos participatius requereix d’unes regles. Aquestes varen
ser consensuades participativament l’any 2004 i són revisades per la Comissió de Pressupostos Participatius de
Catalunya (CPPC) al finalitzar cadascun dels exercicis. La implicació dels ciutadans en l’elecció dels pressupostos
es pot fer generalment de dues maneres: 1) Mitjançant un comitè de persones prou representatives de la totalitat del municipi perquè estableixi una sèrie de prioritats que hauran de considerar els pressupostos finals aprovats. 2) Per votació ciutadana respecte dues o tres propostes de pressupostos suficientment diferenciats entre
ells presentats pel propi ajuntament.
El procés de participació ciutadana en l’elecció dels pressupostos municipals d’inversions representa un exercici
innovador de democràcia participativa, ofereix la possibilitat que les persones del poble que ho desitgin puguin treballar conjuntament, compartir reflexions, proposar i prioritzar les propostes que considerin més adients per al nostre poble. Al mateix temps la utilització dels Pressupostos Participatius assegura la transparència i l’accés a la
informació. Està clar que la implantació d’una metodologia de participació ciutadana com són els Pressupostos
Participatius és un procés gradual i que recomanem especialment per a municipis petits com el nostre. Actualment
s’està implantant a Vilanova del Vallès, el Figaró – Montmany, Parets i fins i tot municipis molt més grans com és
el cas de Terrassa, tal i com es pot comprovar mitjançant els següents links:
http://www.ajterrassa.es/ajuntament/pressupostos/participacio_ciutadana/guia_practica.pdf
http://www.parets.org/docs/informevaloracio.pdf
http://www.vilanovadelvalles.cat/12participacio/participacio.htm
Per tots aquests motius i amb l’objectiu de fomentar la participació ciutadana el nostre grup municipal presentarà
en el proper ple una moció demanant l’aplicació dels pressupostos participatius (la podreu llegir prèviament a la
nostra pàgina web www.calldetenes.info).
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TANCAMENT DE COMPTES MUNICIPALS ANY 2006
Segons el Manual del Regidor d’Hisenda de
l’Associació Catalana de Municipis (ACM) el Romanent
de Tresoreria és defineix com les obligacions reconegudes i liquidades però no satisfetes, els drets pendents de cobrament i els fons líquids d’un determinat
any, és a dir, els ingressos i els pagaments pendents a
final d’any.

els límits permesos, és extremadament elevat i massa
a la vora dels nivells d’endeutament no permesos,
sobretot si es té en compte que s’ha empitjorat respecte als valors de l’any 2005, en què hi va haver un
romanent de tresoreria de –570.001,00 € que equival
a un valor de romanent de tresoreria per calldetenenc/a de –257,45 €.

L’Ajuntament de Calldetenes va tancar l’any fiscal
2006 amb un romanent de tresoreria negatiu de 802.317,61 €, que equival a un valor d’endeutament
o de romanent de tresoreria per persona de -362,38 .
Aquest nivell d’endeutament, per bé que es troba dins

Esperem en els propers mesos, mitjançant una auditoria de comptes i una estreta col·laboració amb l’equip de govern, poder exposar-vos un pla de sanejament i unes mesures correctores per a reduir gradualment aquest elevat nivell d’endeutament.

Podeu veure el tancament de l’any 2006 complert a la pàgina web del grup municipal: www.calldetenes.info

EL MERCAT DELS DIUMENGES A CALLDETENES
En el nostre programa electoral ens varem pronunciar
a favor del mercat dels diumenges, però en una nova
ubicació on provoqués menys molèsties als veïns i
menys problemes de tràfic i d’aparcament. Per aquest
motiu varem proposar el polígon industrial, zona amb
carrers més amples, sense veïns/es propers, amb
més sortides i major possibilitat d’aparcament. Les
proves que s’hi van fer per a la Festa Major de
Calldetenes van millorar alguns dels problemes que
encara hi ha actualment a la Plaça 11 de setembre,
sobretot des del punt de vista circulatori.

diumenges a la Plaça Onze de Setembre. S’ha avançat
i s’ha millorat amb els canvis introduïts, sobretot per la
banda del Carrer Collet. El mercat ha quedat més compacte i més ben distribuït. El fet de comprovar la documentació dels paradistes ha permès millorar la qualitat de les parades i expulsar els que no complien. El
nou aparcament municipal al C/ Girona ha de permetre buidar de cotxes mal aparcats tot l’entorn de la
Plaça i s’ha de fer servir perquè els paradistes hi aparquin després d’haver muntat la parada, ordenant i
reduint la superfície que ocupen les parades.

No està a les nostres mans canviar l’actual emplaçament del mercat, però no obstant això hem col·laborat
amb veïns i equip de govern per a solucionar els problemes i les molèsties que el mercat ocasiona als
veïns/es més afectats per la pràctica del mercat dels

Reconeixem i valorem tot aquest esforç de millora per
part dels responsables del mercat, però demanem que
no es quedi aquí. Encara queden problemes per a solucionar: problemes higiènics i sanitaris, embussos de
trànsit i ocupació de l’espai al carrer Montserrat.
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RENOVACIÓ DE LA PÀGINA WEB DEL GRUP MUNICIPAL
Recentment hem estrenat dues noves seccions a la nostra pàgina web en format de fòrum. La nostra intenció és
oferir un nou mitjà de comunicació al servei del poble. Qualsevol persona que desitgi plantejar alguna qüestió, aclarir algun dubte sobre el nostre municipi o bé tan sols ampliar la informació sobre un determinat tema podrà
adreçar-se públicament al nostre grup municipal. També ho podrà fer naturalment per altre tipus de comentaris,
no només per a preguntar, ja sigui per a donar-nos conèixer algun fet, animar, felicitar, suggerir, i perquè no fer-nos
arribar també crítiques i desacords amb algunes decisions i/o plantejaments. Per la nostra manera de pensar i
treballar pel poble acceptem les crítiques perquè entenem que aquestes ens ajuden a millorar com a grup, millorant al mateix temps el nostre poble.
El nostre compromís és treballar per a la transparència, per la màxima transferència possible de la informació i
posar a disponibilitat de tots la informació municipal. És per això que estem il·lusionats a poder-vos oferir aquest
servei i donar-vos resposta des d’aquest nou mitjà.

Ens agradaria que aquest primer impuls en la utilització de les noves tecnologies per a la transferència de la informació municipal no es quedés només aquí. Si aquesta secció pot servir perquè en un futur proper tots els regidors de l’Ajuntament, siguin del grup municipal que siguin, puguin formar part d’un nou espai d’àmbit municipal
denominat “Els regidors de l’Ajuntament de Calldetenes us responen” nosaltres ens donarem per a satisfets.
Pensem i ens il·lusiona treballar perquè sigui així, i perquè llavors qualsevol calldetenenc/calldetenenca es pugui
adreçar al regidor corresponent segons les preguntes del seu interès.
Us animem a visitar les noves seccions de la pàgina web a www.calldetenes.info i a utilitzar-les pel què cregueu
convenients.

ciu
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ELECCIONS GENERALS A LES CORTS DEL 09 DE MARÇ
RESULTATS A CALLDETENES
Dues meses. Cens de 1.768 persones. 09 de març de 2008.
2008

2004

Total votants

1.271

71,89%

81,64%

Vots nuls

497

28,11%

18,36%

Vots nuls

18

1,42%

0,23%

Vots en blanc

27

2,12%

0,15%

2008

2004

Candidatures

Vots

Vots

Candidatures

CiU

499

39,82%

37,05%

485

CiU

PSC-PSOE

300

23,94%

12,22%

160

PSC-PSOE

ERC

247

19,71%

42,40%

555

ERC

ICV-EUiA

68

5,43%

2,37%

31

ICV-EUiA

PP

64

5,11%

4,97%

65

PP

RC

21

1,68%

0%

0

Ei

Ei

7

0,56%

0,53%

7

EV-AE

EV-AE

5

0,40%

PACMA

3

0,24%

PxCat

2

0,16%

EV-LV

2

0,16%

PDLPEA

2

0,16%

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 9 de març.
Moltes gràcies par anar a votar en circumstàncies adverses, de força desànim envers a els polítics i la política en general.
Moltes gràcies, per haver escollit una opció nacionalista i catalanista com CIU,per intentar parar el cop de la imposició de partits amb tradició espanyolista.
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.
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PLANTA DE TRACTAMENT DE PURINS
A través de la nostra pàgina web www.calldetenes.info
se’ns ha demanat que ens definim públicament respecte a la possibilitat d’acollir una planta de tractament de purins en el nostre municipi. Aquí doncs n’exposem la nostra opinió al respecte.
En primer lloc cal dir que aquest ambiciós projecte es
troba en una fase d’estudi molt inicial, encara no hi ha
cap emplaçament decidit i fa falta treballar-hi molt més
abans de parlar de propostes concretes. Estem d’acord en què s’ha de posar més esforç per a solucionar
la problemàtica dels excedents de purins, i una planta
de tractament de purins pot ser una bona opció, encara que hi ha altres alternatives de les que som més
partidaris: enlloc d’una macroplanta de tractament de
purins es pot apostar per a petites instal·lacions de
compostatge aeròbic al costat de les granges.
Aquestes línies de compostatge de 30 metres de longitud permeten convertir els purins, de l’ordre de
1.300-1.400 m3/any, en fertilitzants orgànics. Els
avantatges d’aquesta alternativa és que s’ajuda als
petits ramaders, evitant l’especulació de grans industrials que no poden donar sortida als seus excedents
per mitjans naturals i tenen la necessitat de grans
plantes de tractament.

necessitats del nostre municipi: Calldetenes té una
àrea important de superfície agrícola que pot absorbir
bona part dels purins. Els excedents dels purins es
podrien tractar en línies de compostatge sense necessitat de construir una gran planta que necessitaria
tenir assegurada la participació d’empreses que financin íntegrament el projecte o bé garantir la producció
d’energia. D’altra banda és important no oblidar que el
municipi de Calldetenes és el tercer més petit de la
comarca, només té 5,8 Km2, i que amb tan poca
superfície hi passa l’eix transversal, el futur eix ferroviari, una variant, una planta de tractament de runes,
etc i que no hi ha espai per tot.

Planta de tractament de purins i cogeneració d’energia elèctrica de

Una planta de tractament de purins s’ha de portar a
terme amb una visió global a nivell de comarca. Per
exemple, la planta de Juneda dóna servei a un total de
157 explotacions dels municipis de Juneda, Puiggròs,
Arbeca i les Borges Blanques (Garrigues). La zona es
caracteritza per l’elevada densitat de granges, fet que
dificulta l’eliminació dels purins per l’única via de l’aplicació a les parcel·les de cultiu i, per tant, fa imprescindible la disposició d’alternatives que facin sostenible l’activitat ramadera. El projecte, en el qual ha intervingut la Universitat de Lleida, compta amb la participació d’una entitat financera i diverses empreses tecnològiques i del sector de la energia.

Juneda (Garrigues).

NOTÍCIA D’ÚLTIMA HORA: L’ACA
AVALA LES TESIS DE LA PLATAFORMA
EL TORRENTAL

Moltes vegades les grans plantes de tractament de
purins es converteixen en un invent tecnològic per legalitzar granges que no poden donar sortida als seus excedents, quan el model sostenible a seguir és donar pas
a una ramaderia més sana, més equilibrada i de més
qualitat, tal i com s’està imposant en els països veïns.

Finalment s’ha rebut l’informe de l’Agència Catalana
de l’Aigua (ACA) sobre la inspecció del Torrental del
passat 14 de desembre de 2007 per a prendre dades
i informar sobre “L’avantprojecte de restauració
mediambiental del torrent de Sant Marc de
Calldetenes”. D’acord a l’informe l’ACA demana conservar l’espai natural de “El Torrental” el més fidelment possible al seu estat originari, mantenint la morfologia de l’espai, excloent el mobiliari urbà, realitzant
plantacions d’arbres i arbustos a banda i banda del
torrent i vetllant perquè es netegi i es mantingui acuradament. Podeu llegir l’informe complert al següent
enllaç:

Creiem que l’opció que proposem de petites línies de
compostatge s’adapta més a les característiques i

http://www.torrental.org/noticies/resolucioTorrental.pdf
D’acord al que sempre hem defensat el nostre grup

ciu

municipal, la solució d’aquest conflicte d’interessos
només pot tenir lloc des del consens entre
l’Ajuntament i la Plataforma el Torrental, Tal i com sempre hem expressat a les dues parts amb diàleg i entesa és possible arribar a un acord. L’informe de l’ACA,
organisme neutral a les parts implicades, es presenta
com una possibilitat o guia per a posar d’acord
Ajuntament, Plataforma el Torrental i Grup de Defensa
del Ter.

SEGONA REGIDORIA DE CIU I IND. PER
CALLDETENES: CONSUM I TURISME
Josep Maria Brachs i Roviró, restaurador, amb una gran
experiència en el món de l’hostaleria, és el responsable d’aquesta delegació de treball. Acceptem la regidoria per estar al servei de Calldetenes i de tots els
que hi vivim. Us animem a tots i a totes a aportar-nos
propostes, suggeriments i queixes per tal de poder-vos
oferir un bon servei en l’àmbit de consum i turisme. Al
mateix temps, fidels al nostre programa i al nostre
lema de campanya, “Calldetenes som tots” demanem
que es deixi treballar a tots els que ho vulguin fer:
Poble en Marxa també ha de sumar i treballar en positiu per Calldetenes des d’alguna regidoria.
Fe d’errades de l’Espiga:
En la Revista d’Informació Local de Calldetenes,
“L’Espiga”, núm. 165, es parla textualment de “el
govern del nou bipartit ERC-CiU”, Recordem a tothom
que el nostre grup municipal no és convidat a totes les
reunions de treball i que no forma part de la Comissió
de Govern de l’Ajuntament de Calldetenes, en el que
s’hi prenen moltes decisions de les quals nosaltres no
en sabem res perquè no hi estem convidats.

CIU I INDEPENDENTS DE CALLDETENES AMB LES ENTITATS DEL POBLE
Gràcies a l’esforç dels regidors del grup municipal i de
tots els membres de la candidatura, podem iniciar una
Convocatòria de Subvencions per ajudar a totes les
entitats de Calldetenes. Tenim ben present el nostre
programa electoral, i molts de vosaltres recordareu el
debat de Calldetenes en el qual un dels membres del
nostre grup va explicar “les entitats i els comerços del
poble són el caliu de Calldetenes”. Doncs enguany ens
hem proposat que aquest record no es quedi només
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en paraules sinó en fets, és per aquest motiu que
podem oferir a totes les entitats del poble la possibilitat d’optar a una subvenció econòmica per a l’adquisició de materials o equips per a realitzar l’activitat habitual de l’entitat.
Tal i com varem expressar públicament en les passades eleccions municipals, volem utilitzar una part dels
diners que rebem com a regidors per a retornar-los
directament a Calldetenes. Al llarg d’aquest any de
legislatura, hem cobrat com a regidors les següent
quantitats: Marc Verdaguer, 8 mensualitats de 250 €
= 2.000 €, i Josep Brachs, 5 mensualitats de 250 €
= 1.250 €. Mentre disposem de regidories utilitzarem
aquests diners per promoció de Calldetenes. Aquest
any hem decidit començar per les entitats.
Aquestes ajudes econòmiques no volen competir ni
substituir les subvencions habituals de l’Ajuntament
de Calldetenes, sense les quals sostenir les nostres
entitats seria molt difícil, sinó servir com a ajuda per a
comprar aquell material o instruments que com a entitat penseu que heu de tenir i mai no hi ha prous diners
per a fer-ho. Aquestes subvencions tampoc pretenen
convertir-se en quelcom periòdic, doncs com a grup
municipal no disposem d’una estabilitat pressupostària com per a mantenir-ho anualment, sinó en un reconeixement a les entitats del poble.
Les principals Bases de la convocatòria de subvencions del grup municipal de Convergència i Unió i
Independents de Calldetenes són les següents:
- Pot presentar-se al concurs qualsevol entitat del
poble de Calldetenes.
- Es premiaran fins a 10 entitats del poble amb subvencions d’entre 100 i 200 € per entitat.
- La data límit per a poder presentar la sol·licitud i
optar a les ajudes és el 20 de juliol de 2008.
- El repartiment de les ajudes tindrà lloc en un acte que
es celebrarà durant el mes d’octubre d’aquest mateix
any.
Podeu descarregar-vos les Bases Completes i el full de
sol·licitud a la pàgina web del grup municipal www.calldetenes.info. Podeu enviar-nos l’imprès de sol·licitud
ple a través de la nostra pàgina web o bé entregar-lo
personalment a algun dels membres del nostre grup
municipal.
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REGIDORS DE L’AJUNTAMENT DE CALLDETENES EN LA LEGISLATURA 2007-2011
“Perquè és important aprendre a riure’s d’un mateix”.

27 DE MAIG DE 2008: JA HA PASSAT UN ANY DE LES ELECCIONS MUNICIPALS
El proper 27 de maig farà un any de les passades eleccions municipals. És per aquest motiu que aquest dia els
dos regidors de la candidatura, Marc Verdaguer i Josep Brachs, “passem comptes” amb els nostres votants. El
dimarts 27 de maig a partir de les 22:00 h del vespre a l’Ajuntament estarem a la vostra disposició per a explicar-vos els principals fets d’aquest any que portem de legislatura i explicar-vos el perquè de les nostres decisions.
Us demanem que si no esteu d’acord amb les decisions que hem pres o bé senzillament en voleu obtenir més
informació o aclarir dubtes vingueu i ens pregunteu. Us volem explicar com veiem Calldetenes i com d’acord a la
nostra manera de veure el poble hem votat a favor o en contra en els diferents plens que han tingut lloc al llarg
d’aquest darrer any. Us hi esperem!

