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EDITORIAL

CALLDETENES HA DE PRORROGAR
ELS PRESSUPOSTOS DE 2010
Des del grup de CiU i Independents de Calldetenes estàvem esperant amb interès
els pressupostos de l’Ajuntament per a l’any 2011. És important per nosaltres poder comprovar com s’ha desenrotllat l’economia, els ingressos, les despeses, els
deutes municipals amb proveïdors i entitats financeres, etc. però no ens ha estat
possible. Pel fet que l’equip de govern no ha volgut aprovar, ni tan sols passar per
ple, la proposta de pressupostos per l’any 2011, es prorroguen automàticament
els pressupostos de l’exercici anterior.
No és gens habitual que un poble com Calldetenes prorrogui els pressupostos de
l’any anterior. Això podria ser normal si l’equip de govern estigués en minoria, però
no és el nostre cas. No hi ha gaires casos com el nostre aquí a Calldetenes. Com
tenint majoria absoluta es prorroguen uns pressupostos? La legislatura mostra
símptomes clars d’acabar amb la mateixa inconsistència que va començar. La
majoria de govern ha mantingut la incapacitat d’analitzar, reflexionar i comprendre
dels pressupostos i estats d’execució anteriors.
Quelcom greu ens temem. Estan volent ocultar al poble el desastre de la gestió
econòmica, precisament ara que és any electoral? No ho sabem. Però si que ens
agradaria que l’equip de govern expliqués i aclarís tots els dubtes que han sembrat
amb aquesta decisió. Considerem imprescindible trobar una sortida factible a les
dificultats econòmiques locals, i el fet de prorrogar el pressupost no ajuda gens
sinó el contrari: prorrogar el pressupost té el risc de gastar més diners dels que
toquen a l’espera dels números definitius.
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En l’actual crisi econòmica és de vital importància fer els canvis pertinents en els
pressupostos per a canviar el rumb, i no pas mantenir-los. Esperem que la gent de
Calldetenes tingui en compte com s’han gestionat els diners durant aquesta legislatura, com s’han fet servir préstecs per finançar inversions, com ha empitjorat el
romanent de tresoreria fins a uns nivells que mai havien estat tan dolents, i com
s’ha volgut anar fent una mica d’aquí i una mica d’allà, per donar imatge de normalitat, però que no s’ha acabat res del que es va començar.
A aquestes alçades ja no esperarem a veure quin dia, el govern es lleva i decideix
aprovar el pressupost per aquest any 2011. Ja està clar que això és una de les
tantes coses que haurà de fer el proper govern de Calldetenes. Almenys l’espera
hagi valgut la pena i es puguin fer amb seny i consens, ja que la situació econòmica i el poble necessiten ambdues coses: SENY I CONSENS.

TAXA DE CLAVEGUERAM
Amb registre d’entrada en data 30/12/2010 (veure el document a la pàgina web www.calldetenes.info) varem argumentar jurídicament mitjançant recurs de reposició que la taxa del servei de clavegueram que se’ns cobra amb
els rebuts de l’aigua està és il·legal i viciada de nul·litat absoluta. L’empresa SOREA no pot gestionar, liquidar i
recaptar aquesta taxa perquè no n’és la titular del servei, ni se li ha adjudicat, ni s’ha aprovat per part del ple la
delegació de cobrament d’aquesta taxa cap a l’esmentada empresa.
Hem presentat aquest escrit ben assessorats, i per aquest motiu creiem que estem defensant una cosa justa. El fet
que l’Ajuntament encara no ens hagi respost ens fa pensar que ells també veuen que s’han equivocat, i que per
això no ens volen respondre. Hem demanat a la Sindicatura de Greuges que actuï per tal que almenys se’ns contesti.

LES DENÚNCIES DELS VEÍNS/ES
GRÀCIES PER AJUDAR-NOS A MILLORAR CALLDETENES!

Les obres de Arranjament de l’entorn de l’església de Sant Martí de Riudeperes, incloses en el PUOSC (el Pla únic
d’obres i serveis de Catalunya) ja fa massa temps que duren. A què s’han destinat fins ara aquests diners? Quan
s’han d’acabar?
Diversos veïns també ens han senyalat anomalies en el funcionament dels llums públics: zones que tarden molt a
encendre’s, llums que s’encenen i apaguen, etc.

L’AJUNTAMENT DEU MÉS DE 9 MILIONS D’EUROS
La mala gestió dels recursos econòmics de l’Ajuntament en els darrers anys
ha fet que actualment tinguem un deute de més de 9 milions d’euros. Sí, ho
heu llegit bé. Més de 9 milions d’euros, que són més de 1.500 milions de les
antigues pessetes.
Concretament tenim factures pendents de pagament per falta de liquiditat per valor de 2.643.000 € i factures
pendents per falta de partida per 3.161.000 €. Si a més a més tenim en compte els altres endeutaments:
Romanent de tresoreria 2009 (últim oficial que tenim):
Préstecs i crèdits pendents					
Préstec camp de futbol per la gespa artificial		
Endeutament Urbanització El Torrental			

2.000.000 €
2.000.000 €
600.000 €
2.000,000 €

Obtenim un endeutament de més de 9 milions d’euros que equival exactament a més de 3.600 € per habitant
de Calldetenes (més de 600.000 de les antigues pessetes per habitant). Per això ens preocupa que no se’ns
doni el tancament de l’any 2010, que no es facin els pressupostos per l’any 2011, que no se’ns contesti les
nostres peticions, que es perdin els papers, etc.
NOTA: Aquesta xifra podria ser encara més elevada ja que segons diferents proveïdors que hem parlat com que
no cobren no porten factures pendents a l’Ajuntament per no haver de satisfer l’IVA. Ens cal una auditoria externa de comptes per saber on som.

NOTÍCIA ÚLTIMA HORA – PISTA DE BICITRIAL I BMX
El passat 14 d’abril varem tenir un ple extraordinari de modificació de crèdits per l’acceptació d’una subvenció de
480.000 € per a la construcció d’un circuit de bicitrial i BMX per un import total de 529.513,02 €.
Nosaltres hi varem votar que NO per dos motius:
1.- Ens porta a fer un nou préstec de 50.000 € quan ja hem vist que no podem pagar la despesa corrent de recollir les escombraries i l’hem de refinançar a 14,5 anys.
2.- El terreny on es vol fer no es pot acreditar que sigui de propietat municipal ja que està pendent de contenciosos
al tribunal d’expropiacions. A més a més que l’expropiació ens costa, com a mínim, 35.000 € més.

REFINANÇAMENT DE LA DESPESA CORRENT: EL SERVEI D’ESCOMBRARIES
Recentment, a principis de març, l’Ajuntament de Calldetenes va signar un conveni de refinançament del deute amb
l’empresa que ens fa la recollida de les escombraries. Concretament un conveni per refinançar les factures de 2010
i alguna de 2009 que no havíem pagat, un total de 98.150 €.
En moments difícils com els actuals som del parer que cal buscar el consens entre tots els grups i buscar les millors
solucions per Calldetenes, però ens agradaria explicar el perquè no podem estar d’acord amb aquesta decisió.
El nostre punt de vista és molt senzill i coincideix plenament amb el que ens deia el primer pla de sanejament que
ens va fer la Diputació. Creiem que no ens hem d’endeutar més amb noves inversions fins que siguem capaços de
poder pagar la despesa corrent com és la recollida d’escombraries.
El raonament és molt senzill. El cost de gestió de recollida d’escombraries que hem hagut de refinançar pujava a
98.150 €. Si aquesta quantitat la refinancem a 14,5 anys a un interès fix del 7% anual resulta que haurem de pagar
156.509 €. Això són exactament 58.359 € de més que el cost real del servei.
Fer-ho d’aquesta manera és més car, deixem un futur difícil pels nostres fills, i a més, què passarà amb la recollida
d’escombraries del 2011? El tornarem a refinançar?
[Aquest article es va publicar parcialment en el butlletí d’informació municipal. Com que allà ens donaven un màxim
de 972 caràcters no el varem poder publicar sencer. Per això el publiquem aquí íntegrament.]

