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EDITORIAL: NADAL 2010
En aquest darrer Parlem-ne de l’any us volem donar especialment les gràcies per la participació i resultats aconseguits en les darreres eleccions al Parlament, us volem fer 5 cèntims d’alguns dels punts
que han generat més debat dins de l’actualitat municipal dels darrers plens, i per sobre de tot, us volem desitjar unes bones festes de Nadal i un feliç any nou 2011. 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 08581 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 22 de desembre i us el portarem personalment a casa vostra.

ACTUALITAT dels PLENS
GESTIÓ DEL SERVEI DE CLAVEGUERAM DE CALLDETENES
Aquest any 2010 ha començat a aparèixer en els rebuts de l’aigua un recàrrec especial en concepte de
costos de manteniment del clavegueram de Calldetenes. Es tracta d’una taxa nova que s’ha començat
a cobrar el 2010 i per la qual s’ha fet aquests darrers dies la licitació del contracte de gestió d’aquest
servei. Fins aquí no hi veiem cap problema. És una taxa que ja existia en altres municipis, i era de
preveure que a Calldetenes, per a tenir alguns ingressos més per a recuperar la malaurada economia,
acabéssim implantant. El nostre desacord és en la manera com s’ha implantat i en el cost que repercutirà pel nostre poble. En primer lloc, el plec de clàusules i licitació del servei amb concurs i mesa de
contractació que ara s’està fent s’hauria d’haver fet abans de cobrar-ho al poble en el rebut de l’aigua.
I segon, i més important, la licitació del servei es fa a 20 anys i inclou que l’empresa guanyadora ha de
pagar uns diners a l’avançada a l’Ajuntament de Calldetenes (de 150.000 € a 250.000 €) i que obtindrà
més punts per guanyar el concurs quants més diners avanci a l’Ajuntament. Aquest fet d’aportar diners
a l’avançada a l’Ajuntament sense cap tipus de justificació vulnera la llei de contractes del sector públic.
Cal guanyar el concurs en base al servei objecte del contracte i no pas dels diners que poden avançar a
l’Ajuntament a dia d’avui i que ja es cuidaran prou de recuperar amb escreix els propers 20 anys. Això,
a més a més de ser il·legal, atempta contra els principis d’igualtat i lliure concurrència que han de regir
tot concurs públic.
Aquest fet suposa tenir en els propers 20 anys un cost de manteniment de clavegueram molt més alt
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que el seu cost real. L’Ajuntament ho vol fer servir com a operació de refinançament, però perjudicant
els interessos de Calldetenes. Hem presentat al·legacions per a impugnar aquesta licitació del contracte de gestió del clavegueram perquè estem convençuts que va en perjudici del nostre poble.
El grup de Convergència i Unió i Independents de Calldetenes us desitja un Bon Nadal i un feliç 2011.
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 2011, disposats com sempre, a
invertir el nostre temps i l’esforç que calgui per la millora i el futur del nostre poble.

GRÀCIES PER LA CONFIANÇA QUE ENS HEU DONAT
Des del grup de CiU de Calldetenes us volem donar les gràcies pels bons resultats aconseguits a Calldetenes en les passades eleccions al Parlament de Catalunya del 28 de novembre. Gràcies per confiar en nosaltres, gràcies per mantenir-vos ferms a les dures i a
les madures, gràcies per fer-nos costat, gràcies per formar part del canvi per una Catalunya millor.
Intentarem no defraudar tanta i tanta gent que ha confiat en nosaltres i que ha dipositat la seva confiança en nosaltres. Som conscients
que molta gent cansada del Tripartit ens ha cedit el vot per intentar encarrilar el país. I, sota el lideratge d’Artur Mas, treballarem amb
aquest objectiu: aixecar el país, treure’l del sot en què es troba i recuperar la nostra autoestima malmesa.
Les catalanes i els catalans varem parlar ben clar. El 60% del poble de Catalunya que va anar a votar va declarar un missatge rotund:
el Govern tripartit és ja història i el nacionalisme català – el centrat i majoritari- ha de ser al Govern. Cal doncs posar-se a treballar de
manera immediata i amb tota la intensitat de la que siguem capaços, aplicant el programa electoral que hem defensat durant aquests
darrers anys i fent un esforç seriós per a comptar amb tothom.

Els resultats electorals a Calldetenes el passat 28 de novembre: El més rellevant és la victòria de CiU per
més del 50% dels vots i el segon lloc de Solidaritat Catalana, el partit de Joan Laporta, en detriment de ERC
que passa a tercer lloc.
Resulta singularment important que el nou Govern entengui que el protagonisme ha de recaure, fonamentalment, en els empresaris, els
treballadors, els professionals, els autònoms, els pagesos, els ramaders, etc… i que l’acció de Govern ha d’estar pensada i executada,
lluny dels insuportables tics burocràtics i de les inacceptables traves a l’activitat, per a potenciar la iniciativa empresarial, la cerca de
la competitivitat, l’increment de la productivitat, la redimensió de les nostres empreses i la seva presència en el món, tot sabent que
disposem de recursos escassos i que el Govern haurà d’ésser escrupulós en l’assignació dels mateixos.
Moltes gràcies a tots aquells i aquelles que amb el vostre vot heu confiat en el nostre projecte polític i heu volgut que sigui l’Artur Mas
el nou President de Catalunya. El vostre vot és el que ho ha fet possible! Gràcies a tots i a totes per voler formar part del canvi. Esperem
que pugueu sentir-vos orgullosos de formar-ne part.

