■ DIVENDRES, 1 D'OCTUBRE
INICI DEL CURS 2010-2011 DE
L'ESCOLA ESPORTIVA MUNICIPAL
I SAFM

l’agenda d’octubre
CALENDARI DEL CONTRIBUENT
De l’1 de setembre al 31 d'octubre:
- Quota anual del cementiri 2010
- Quota anual dels guals 2010
- Quota anual per ocupació de subsòl 2010

■ DISSABTE, 9 D'OCTUBRE
CORRELLENGUA
Al Jardí d'en Pere Vidal
- A les 5: Arribada de la flama del
Correllengua. Lectura del manifest
i homenatge a Salvador Espriu.
- A 1/4 de 6: Espectacle familiar
amb Corrandes.
- A 2/4 de 7: Xocolatada per a
tothom.
- Tot seguit: Lliurament de premis
del concurs de dibuix i rifa d'una espatlla de
pernil.
- A 1/4 de 8: Xerrada a càrrec de Patrícia
Gabancho, periodista i escriptora.
- Tot seguit: Pica - pica.
A l'entorn del jardí podreu veure les obres
dels participants en el concurs de dibuix.
Organitzat per la CAL de Caldes, amb el
suport de l'Ajuntament de Caldes de
Malavella, de l'Associació de la Gent Gran
“Casa Rosa”, del Centre d'Esplai Sant Esteve,

- Segon semestre de recollida d'escombraries 2010
- Segon semestre de mercat setmanal 2010
- Tercer trimestre de clavegueram 2010

MERCAT MUNICIPAL
Tots els dimarts, de 8 a 1, a la plaça de la Selva.
FIRA MERCAT
Tots els diumenges, de 10 a 2, a la plaça de l'antic Ajuntament
BÀSQUET FEMENÍ DE 16 A 99 ANYS
A partir del divendres, 24 de setembre, de 8 a 2/4 de 10
Per apuntar-s'hi: josepmaria@totoci.net / 619 708 444
Es tracta d'un entrenament dirigit que inclou partidet a càrrec d'un entrenador del Club
Esportiu Caldes. No cal haver jugat a bàsquet prèviament i no implica lligams els caps de
setmana. La quota és de 30 euros fins al 21/12 (quota de soci) i hi ha la possibilitat d'assegurança esportiva (mútua). Organitzat pel Club Esportiu Caldes.
ESCOLA-TALLER DEL PACIENT DIABÈTIC
■ QUARTA AULA-TALLER DE DIABETIS CL CALDES DE MALAVELLA
Dirigit a diabètics de tipus II que vulguin millorar els coneixements sobre la pròpia malaltia
i els seus cuidadors. Es realitzen 4 sessions els dies 19, 26 d'octubre i 2 i 9 de novembre de
2010, d'11 a 1 del migdia. Les inscripcions són gratuïtes. Demaneu-ne informació a la recepció del CAP. Les places estan limitades a 12 persones per edició.
CURSOS DE L'ASSOCIACIÓ DONES PER CALDES
■ CANVIS EN EL CURS “DIVERTEIX-TE APRENENT ANGLÈS”
Inici a partir del dimarts, 5 d'octubre. Horaris: dimecres, de 7 a 9 o els dimarts i dijous, de
2/4 de 9 a 2/4 de 10. A càrrec d'Alba Boix
■ CANVIS EN EL CURS "PILATES MAT"
Inici el dilluns, 4 d'octubre. Horaris: dilluns o dimecres, de 8 a 9. A càrrec d'Esther Caparrós
■ NOU CURS: BALLS DE SALÓ
Inici el 8 d'octubre. Sessions de 90 minuts setmanals. Horaris a concretar. A càrrec de Manel
Muñiz. No cal venir amb parella.
Observacions: Tots els cursos estan oberts a home i dones i cal fer inscripcions prèvies al
629 975 273 o a donespercaldes@hotmail.com

de les escoles CEIP Benaula, CEIP Sant
Esteve i del SES Caldes, de Can Tauler, de la
Fleca - Pastisseria Buhigas, de les fleques
Vena, Marí, el Petit Fornet i Nèctar (Cassà) i
de les llibreries Solés i Les Voltes (Girona).
ESPORTS
UNIÓ ESPORTIVA CALDES
Infantil, a les 10: UE Caldes - Breda UE A
Prebenjamí A, a 2/4 de 12: UE Caldes - EF.
Arbucienca A
Prebenjamí B, a 2/4 de 12: UE Caldes - CE
Sant Hilari FV
Juvenil, a les 4: UE Caldes - Celrà UCE A
CLUB ESPORTIU CALDES
Infantil femení, a 3/4 d'11 del matí: CE
Caldes - BC Fontajau
Júnior masculí, a les 4: CE Caldes - CB
Hostalric
Sots - 21 masculí, a 2/4 de 6: CE Caldes P.Vilablereix
Sènior masculí, a 1/4 de 8 del vespre: CE
Caldes - CB Cornellà

Prebenjamí B, a 2/4 de 12: UE Caldes - CF
Tordera B
Cadet, a les 4: UE Caldes - Bell-lloc CP A
CLUB ESPORTIU CALDES
Cadet masculí, a les 9 del matí: CE Caldes
- Vedrunes Palamós B
Infantil femení, a 3/4 d'11: CE Caldes - CCE
Montessori
Júnior masculí, a les 4: CE Caldes - UA Tossa
Sènior masculí, a 1/4 de 8 del vespre: CE
Caldes - UA Tossa

■ DIUMENGE, 10 D'OCTUBRE
ESPORTS
UNIÓ ESPORTIVA CALDES
Primera territorial, a les 5: UE Caldes Vilamalla CF
■ DIMECRES, 13 D'OCTUBRE
VACUNACIÓ PREVENCIÓ DE LA GRIP
PER A LA 3a EDAT
A la sala annexa de la Casa Rosa, de 4 a 7.
Adreçat exclusivament a la gent de la 3a edat.
Cal apuntar-s'hi amb antelació al
CAP de Caldes. Ho organitza
l'Institut Assistència Sanitària (IAS) /
CAP Caldes. Amb el suport de la Llar
de Pensionistes i Jubilats “Casa
Rosa”, de l'Esplai de Caldes de
Malavella -”la Caixa” i l'Ajuntament.
■ DISSABTE, 16 D'OCTUBRE
INAUGURACIÓ DE L'AMPLICACIÓ
DELS VESTIDORS I DE LES OFICINES DEL PAVELLÓ ESPORTIU,
POLIVALENT I PISTES DE TENNIS
Inici en el pavelló municipal, a 2/4 d'1
del migdia. Petit recorregut de visita
de les instal·lacions, parlaments i senzill
refrigeri per a tots els assistents.
BICICLETADA EN FAMÍLIA
Sortida des del dipòsit de l'aigua a la carretera de Cassà, a les 10 del matí. Recorregut
apte per a totes les edats. Si són petits, han
d'anar acompanyats de pares i mares. Cal
portar aigua i esmorzar. Ho organitza el
Servei de Pediatria del CAP de Caldes i
l'Ajuntament de Caldes de Malavella.
TASTETS DE CUINA: DOLÇOS i POSTRES
A les 8 del vespre. Gratuït i obert a tothom.
Cal inscripció prèvia al 629 975 273 o a
donespercaldes@hotmail.com. Organitzat
per l'Associació Dones per Caldes
ESPORTS
UNIÓ ESPORTIVA CALDES
Aleví, a les 10: UE Caldes - Breda UE A
Benjamí, a 2/4 de 12: UE Caldes - PB Lloret
Prebenjamí A, a 2/4 de 12: UE Caldes Breda UE B

■ DIUMENGE, 17 D'OCTUBRE
10a TROBADA DE CANT CORAL
Amb la participació del "Cor Anselm Viola",
de Torroella de Montgrí, dirigit per Ramon
Manent, la "Coral Baluern", del barri de
Gràcia de Barcelona, dirigida per Jorge
Coré, i la "Coral Cantaires de Caldes", dirigida per Assumpta Fontanals.
A l'Església parroquial, a les 6 de la tarda.
Ho organitza la Coral de Cantaires de
Caldes de Malavella. Amb el suport de
l'Ajuntament de Caldes de Malavella.
ESPORTS
CLUB VOLEI JOVES CALDES
Sènior: CV Joves Caldes - Pintures Planell
Igualada Vic
■ DISSABTE, 23 D'OCTUBRE
ESPORTS
UNIÓ ESPORTIVA CALDES
Infantil, a les 10: UE Caldes - Escola F
Vidrerenca C B
Prebenjamí A, a 2/4 de 12: UE Caldes - CCE
Riells i Viabrea
Prebanjamí B, a 2/4 de 12: UE Caldes - CF
Cellera
Juvenil, a les 4: UE Caldes - Can Gibert UE A
CE CALDES
Infantil femení, a 3/4 d'11: CE Caldes - CB
Bescanó

Sots - 21 masculí, a 2/4 de 6: CE Caldes CE Onyar
■ DIUMENGE, 24 D'OCTUBRE
EXCURSIÓ
Sortida familiar al Taga des de St. Martí
d'Ogassa. Amb autocar gratuït per als socis
i al preu de 12 euros per als no socis.
Organitzada pel Club Excursionista Caldes.
ESPORTS
UNIÓ ESPORTIVA CALDES
Primera territorial, a les 5: UE Caldes Salt CF
■ DILLUNS, 25 D'OCTUBRE
PLE MUNICIPAL
A les 8, a la sala de sessions de la Casa
Rosa
■ DISSABTE, 30 D'OCTUBRE
ESPORTS
UNIÓ ESPORTIVA CALDES
Aleví, a les 10: UE Caldes - Riells i Viabrea CE A
Benjamí, a 2/4 de 12: UE Caldes - UE
Maçanet de la Selva
Cadet, a les 4: UE Caldes -Salt CF A
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CE CALDES
Júnior masculí, a les 4: CE Caldes - CB
Palafolls
Sènior masculí, a 1/4 de 8 del vespre:
CE Caldes - CESET

adreces i serveis d’interes
OFICINES MUNICIPALS 972 47 00 05
Fax 972 47 05 25 . Carrer Vall-llobera, s/n
ajuntament@caldesdemalavella.cat
Horari: de dilluns a divendres de 9 a 2
i dissabtes de 9 a 1
OBRES I SERVEIS
Horari: de dilluns a divendres de 12 a 2 de la tarda.
Industrials i població.
POLICIA LOCAL
Mòbil d’urgències: 619 70 45 46
Comissaria: 972 47 09 02
policialocal@caldesdemalavella.cat
JUTJAT DE PAU 972 47 02 25
Casa Rosa. Carrer de Sant Grau, nº19
Dimarts i dijous, de 10 a 1
REGISTRE CIVIL A les oficines municipals
CAP 972 47 01 09. Ctra. Llagostera, 4
URGÈNCIES 972 46 38 82 (CAP Cassà)
AMBULÀNCIES 972 41 00 10 / 061
SERVEIS SOCIALS D’ATENCIÓ PRIMÀRIA
C. Vall·llobera, 4. Per demanar hora: 972470005
Telèfon: 972470404.
Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 2
CALDES FM 107.9
Casa Rosa. 972 47 13 09
BIBLIOTECA MUNICIPAL 972 47 23 50
Carrer de la Llibertat, 6
MATINS: de dimarts a divendres de 10:30 a 14h.
TARDES: de dilluns a divendres de 16 a 21h.
DISSABTES: de 10 a 14h.
TEATRE – CINEMA MUNICIPAL
Carrer Jacint Verdaguer
SERVEI DE RECAPTACIÓ
Casa Rosa.
972 47 20 09 Horari: De 9 a 2
ESPAI JOVE CA LA ROMANA
Horari: de dilluns a divendres, de 4 a 8
Plaça de l’Ermita de Sant Grau s/n
972480266. calaromana@caldesdemalavella.cat
OFICINA DE TURISME 972 48 01 03
Carrer Onze de setembre, s/n
turisme@caldesdemalavella.cat

Horaris: Cada dia de 10 a 2 de dilluns a diumenge. Els
divendres també de 3 a 6
SERVEI D’AIGÜES 972 20 20 78
CORREUS 972 47 14 20 / C. Sta. Maria, 11
FARMÀCIA
CASANOVAS (C. Vall·llobera, 17; tel 972470096)
Laborables: d'1/4 de 10 a 2/4 de 2 i de 2/4 de 5 a 2/4 de 9
Dissabtes: de 2/4 de 10 a 2/4 de 2 i de 5 a 8 (a la tarda,
un cop cada dues setmanes)
Festius: d'11 a 1 (llevat de Nadal i Cap d'Any).
Fora d'aquest horari i cada dues setmanes hi ha guàrdia les 24 hores.
FOLCH (c. Sta. Maria, 28; tel. 691207767)
Laborables: de 9 a 2 i de 2/4 de 5 a 2/4 de 9
Dissabtes: de 5 a 8 (un cop cada dues setmanes )
Fora d'aquest horari i cada dues setmanes hi ha guàrdia localitzada al tel. 691207767: de 2 a 2/4 de 5 i de 2/4
de 9 a 10.
ZONA ESPORTIVA 972 47 22 76 / 669 29 25 81
Av. de Caldes s/n
LLAR D’INFANTS NINOTS 972 47 10 38
C.Garrotxa s/n
CEIP SANT ESTEVE 972 47 23 44
C. Vall·llobera, nº 62
CEIP LA BENAULA 972 47 28 31
C. de la Pau s/n
SES CALDES DE MALAVELLA
972 48 02 25 Av. dels Països Catalans, s/n
DEIXALLERIA MUNICIPAL
C. Ponent, s/n (antic escorxador municipal)
Horaris del 16 de setembre al 15 de juny:
Dilluns, de 3 a 6 de la tarda
Dimarts, dimecres i divendres, de 10 a 1 i de 3 a 6
Dijous i dissabtes, de 10 a 1
RECOLLIDA MOBLES I ESTRIS VELLS
972 47 00 05. Cada últim dimecres de mes.
Truqueu fins al dia anterior.
RENFE
902 24 02 02
SARFA
902 30 20 25
TEISA
972 20 02 75

www.caldesdemalavella.cat

els partits opinen

accio de govern
REURBANITZACIÓ DE LA PLAÇA
SANT ESTEVE
L'Ajuntament vol obrir un procés participatiu que adeqüi aquest important espai a les
necessitats canviants de Caldes. Aquest
procés preveu diferents moments perquè la
població s'informi, opini, debati i decideixi
sobre el projecte. De moment, podeu informar-vos-en a través de Consensus
(www.consensus.cat/caldesdemalavella) i
properament a través d'una exposició a
l'Ajuntament.
L'àmbit de la plaça Sant Esteve respon a
una planificació urbanística del 1928 i les

petites modificacions que s'hi han fet al
llarg del temps no són suficients per fer una
plaça útil, apta, segura i significativa. Les
obres de millora ajudaran a ordenar l'espai,
a modernitzar-lo i a fer-lo més adequat. Per
això és important que tothom hi participi.
En aquest mateix BIM trobareu una butlleta
de participació que si ompliu us permetrà
estar informats sobre el projecte i ser convocats a les properes reunions. També
podreu opinar sobre un aspecte relacionat
amb la reurbanització que serà útil a l'hora
de plantejar el debat.

NOU CURS DE TREBALLADOR/A FAMILIAR
A CALDES
L'Ajuntament de Caldes, amb la col·laboració del Consell Comarcal de la Selva i del
Consorci d'Acció Social de Catalunya, organitza un curs de formació en treball familiar
al municipi. L'objectiu és formar professionals com a treballadors/res familiars perquè puguin treballar amb una titulació reconeguda en l'àmbit de l'atenció a les persones. Es tracta d'un curs dissenyat perquè
els i les alumnes trobin feina en un sector
en molta expansió. Té 716 hores de durada,
és gratuït i es durà a terme a Caldes mateix.
Les persones interessades es poden posar
en contacte amb la Mar Valencia a l'oficina
de turisme (tel: 972 48 01 03).
SIGNATURA DEL CONVENI ENTRE
l'AJUNTAMENT DE CALDES I EL DEPARTAMENT D'INNOVACIÓ, UNIVERSITATS I
EMPRESA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA RELATIU A RECURSOS TURÍSTICS
La signatura d'aquest conveni permetrà la
posada en valor dels anomenats “recursos
turístics intangibles”, com són el Camp dels
Ninots, l'herència dels romans i el
Modernisme. Es preveu ampliar aquest
catàleg a l'àmbit de llegendes medievals.
L'acte, presidit pel Conseller Josep Huguet
i representat per l'alcalde, Joan Colomer,

MILLORA DE SENYALITZACIÓ PER A LA
SEGURETAT DELS CICLISTES
El dilluns 27 de setembre es va presentar la
implantació d'una nova senyalització per
millorar la seguretat a les carreteres més
freqüentades per ciclistes. El director
general del Programa per a la Mobilitat i

realça el nostre patrimoni històric com a
recurs turístic únic. Aquest conveni es signarà també amb 100 poblacions de tot
Catalunya i demostra, un cop més, l'alta
importància del que representa Caldes en
el mapa turístic català.
CANVI DE CONTENIDORS
El dia 1 d'octubre ha entrat en funcionament la nova empresa de recollida de residus. Paral·lelament, es canviaran els contenidors verds, destinats a la fracció resta,
per uns nous contenidors gris fosc, amb
tapa plana i pedal d'obertura. El canvi es
farà de manera progressiva a partir del dia
13 d'octubre i la substitució complerta es
pot allargar fins al dia 22 d'octubre.

El BIM inclou en aquest espai les opinions dels grups municipals que desitgen intervenir-hi

euros. Per altra banda, el deute viu
total representa un 43,2% dels
ingressos corrents liquidats, molt
per sota del topall del 75% que ha
posat el govern central.

Grans Infraestrucures del Departament de
Política Territorial i Obres Públiques, Esteve
Tomàs, juntament amb l'alcalde, Joan
Colomer, van presentar la nova senyalització a prop de la rotonda d'intersecció entre
la GI-674 i la GIV -6741.

MILLORA DE LES INSTAL·LACIONS
MUNICIPALS ESPORTIVES
L'Ajuntament inaugurarà el dissabte 16
d'octubre les millores de la zona esportiva
de Vall·llobera amb l'ampliació dels sis vestidors, noves oficines per a les entitats
esportives municipals, una sala de reunions
oberta a tothom i una sala gimnàs polivalent
adreçada a les activitats municipals.
Les entitats esportives municipals i les
escoles ja gaudeixen dels nous vestidors
des del dissabte 25 de setembre i les oficines començaran a funcionar durant aquest
mes d'octubre. També s'inaugurarà el tancament i millora del polivalent esportiu,
que s'utilitzarà per les activitats esportives,
culturals i de festes, i les pistes de tennis,
que des del 28 de setembre permeten gaudir de la pràctica del tennis sobre una
superfície sintètica molt moderna arran de
les millores de pavimentació.
Amb motiu de la inauguració, el dissabte 16
d'octubre a 2/4 d'1 farem un petit recorregut de visita de les instal·lacions, parlaments i servirem un senzill refrigeri. Hi
esteu tots convidats.
REURBANITZACIÓ DEL MAS BOADA I LLAC
DEL CIGNE.
La redacció del projecte d'urbanització del
sector del Turist Club (Mas Boada) ha estat
adjudicada a l'empresa Professionals
Associats per un import de 88.800 euros i
14.208 euros d'IVA. El termini de redacció
és de 5 mesos. Aquest mes també sortirà a
concurs la redacció del projecte de les
obres del Llac del Cigne d'acord amb el
conveni signat entre l'Ajuntament i l'Entitat
de Conservació. D'aquesta manera es van
fent els passos necessaris per poder adequar urbanísticament aquests sectors.
LA CONSTRUCCIÓ DE L'ESCOLA BENAULA
JA TÉ DATA
La redacció del projecte i l'execució de les
obres de l'Escola Benaula han estat adjudicades per GISA a l'empresa Construcciones
Solius, SA per 3.083.924,47 euros. La data
d'adjudicació és el 23 de setembre i el termini d'execució és d'11 mesos.
SUPERÀVIT EN ELS COMPTES DEL 2009
El Ple ha aprovat, després de passar per la
Comissió Especial de Comptes, els comptes generals de la corporació de l'exercici
2009. Un cop fet els balanços d'ingressos i
despeses, la memòria reflecteix un romanent de tresoreria (superàvit) de 246.120

Transperència per sobre de tot
En aquest ple s'ha donat compte del pagament de factures d'anys anteriors.
Aproximadament 90.000 euros dels anys 2006 a novembre de 2009 i 130.000 de
desembre de 2009. És habitual, en totes les comptabilitats, imputar les factures del mes de
desembre a l'any següent. Però la resta de factures pendents d'altres anys són a causa d'una
manca de rigor dels nostres serveis de comptabilitat que es va detectar durant el 2009. Es
podria haver fet d'una altra manera però hem volgut explicar-ho clarament. S'han detectat,
s'han avaluat i s'han corregit les irregularitats. Ja s'han pagat totes, la majoria a principis
d'any. Al mateix temps s'han pres les mesures necessàries per què no torni a passar, reestructurant el servei de comptabilitat i intervenció. D'aquesta situació se n'ha mantingut puntualment informada a l'oposició i se n'ha donat compte a les comissions informatives i al ple.
Ens sembla que explicar clarament les coses evita males interpretacions, que alguns poden
voler fer.
Per altra banda, el superàvit de més de 240.000 euos i el marge d'endeutament mostren la
bona salut de l'economia municipal.

ACTUACIÓ A LES TERMES
ROMANES
La brigada de restauració de monuments de la Diputació de Girona està actuant
a les Termes Romanes. Durant els propers
mesos anirem veient els resultats d'aquesta
tasca de restauració que, juntament amb la
urbanització del Puig de Sant Grau, les obres
del qual tenen un ritme accelerat, dignificaran i faran visitable el monument mes
preuat de la nostra vila.
NOTÍCIES SOBRE EL CAMP DELS NINOTS
El 29 de setembre passat van acabar les
excavacions al Camp dels Ninots, amb uns
resultats molt positius. Precisament, l'exposició sobre el jaciment Ara fa 3'5 milions
d'anys. El camp dels ninots, s'ha traslladat
a Calella de la Costa, on s'ha inaugurat el 3
d'octubre a la Sala d'Exposicions de
l'Ajuntament Vell i on romandrà fins al proper 3 de novembre.
D'altra banda, el llibre El camp dels ninots:
rastres de l'evolució, ha quedat finalista,
juntament amb altres tres candidats, en el
concurs Ciencia en acción, i la seva candidatura serà defensada davant un tribunal
pels co-directors de les excavacions Gerard
Campeny i Bruno Gomez a Santiago de
Compostela.
Aquest certamen esta organitzat per
Ciencia Viva, el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, el Ministeri de
Ciència i Innovació, la Real Sociedad
Española de Física, la Sociedad Geólogica
de España i la Universidad Nacional de
Educación a Distancia i patrocinat per la
Xunta de Galícia, entre d'altres.
ARRANCA LA FORMACIÓ ARTÍSTICA
Han començat els cursos i tallers de l'Aula
de Música Municipal, que compta enguany
amb uns 90 matriculats, així com l'Aula de
Teatre, que ha arrancat amb una quarantena d'inscrits de diferents edats. D'aquesta
manera, uns 130 caldencs estan actualment desenvolupant una formació artística
en diferents espais i locals de Caldes.
AIGUA
Les analítiques realitzades indiquen que
l'aigua és apta per al consum humà en tots
els sectors excepte el Turist Club. En aquest
sector es manté la declaració de l'aigua no
apta per al consum a causa de l'alteració per
nitrats tot i que la concentració n'ha disminuït considerablement. Per tant, es mantenen les restriccions d'ús indicades els
darrers mesos. Les dades complertes es
poden consultar al web municipal i al tauler
d'anuncis de l'Ajuntament.

els plens
Ple municipal ordinari de 27 de setembre de 2010
■ El ple ha aprovat per majoria absoluta,
amb els 8 vots favorables de la PIC (6), PSC
(1) i ICV-EUiA (1) i les 5 abstencions de CIU
(3) i ERC (2) els comptes generals de la corporació de l'exercici 2009. En la memòria es
presenta el balanç comptable de
l'Ajuntament, que va tancar l'any passat amb
un romanent de tresoreria de 246.120 €.
■ El ple ha aprovat per majoria absoluta amb
els 7 vots favorables de la PIC (6) i PSC (1) i les
6 abstencions de CiU (3), ERC (2) i ICV-EUiA (1)
aprovar la liquidació de factures pendents de
pagar en el període 2006-2009 i que pujaven a
un import de 220.954 €. El consistori ha pres
paral·lelament les mesures comptables pertinents per corregir aquestes desviacions.
■ El ple ha aprovat a instància del grup municipal d'ERC i per unanimitat una moció que
demana la inclusió en el padró de l'IBI del
tram de l'autovia entre Maçanet i CastellPlatja d'Aro que passa per Caldes (concretament, per Can Carbonell). La moció s'empara
amb una sentència judicial de 2008 que considerava que els peatges a l'ombra també
estan subjectes a tributar l'IBI. La resta de
municipis per on passa aquesta autovia estan
aprovant igualment aquesta moció i pretenen
cobrar aquest impost de la concessionària.
■ El ple ha aprovat una moció del grup
municipal d'ERC per declarar Caldes municipi exclòs moralment de la Constitució
Espanyola arran de la sentència del
Tribunal Constitucional en contra de
l'Estatut de Catalunya, que havia estat
aprovat prèviament pel Parlament i pel
Congrés de Diputats. La moció s'ha aprovat
amb els 5 vots favorables de CiU (3) i ERC
(2), les 7 abstencions de la PIC (6) i ICVEUiA (1) i el vot contrari del PSC (1).

■ El ple ha aprovat una moció del grup
municipal d'ICV-EUiA que donava suport a
la vaga general del 28 de setembre en contra de la reforma laboral i de les retallades
socials que implica. La moció s'ha aprovat
amb els 4 vots favorables d'ERC (2), d'ICVEUiA (1) i d'un regidor de CiU (1); les 8 abstencions de la PIC (6), PSC (1) i d'un regidor
de CiU (1); i el vot contrari del regidor de
CiU restant (1).
■ El ple ha aprovat per unanimitat la
redacció per part d'ADIF (Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias) del projecte
de supressió de quatre passos a nivell per
la via de tren. El consistori veu amb bons
ulls la primera proposta que consisteix en
el pas de vianants que permet accedir al
Llac del Cigne des de la zona dels habitatges del Butà. En aquest cas es preveu fer
una passera per sobre de la via i una
rampa. En els altres casos el consistori
proposarà millores a ADIF: en el camí que
va de Franciac a Sant Andreu, plantejarà un
pas soterrat enlloc d'un pas elevat. En el
pas únic que ha de substituir els de Can
Riera i els de la Casa Nova de l'Aluart es
proposarà que es respecti el camí actual i
que l'obra no afecti els prats de Sant
Sebastià, que estan protegits pel seu valor
natural.
■ El ple ha ratificat per unanimitat l'aprovació provisional del POUM (Pla Urbanístic
d'Ordenació Municipal). Aquest pas ja s'havia fet el 26 d'abril passat però ha calgut
repetir-lo perquè prèviament era necessari
rebre l'informe ambiental. El POUM es trametrà ara a la Comissió Territorial
d'Urbanisme que hi haurà de donar el vistiplau perquè es pugui aprovar definitivament.

El més greu que ha passat en el municipi des de fa temps: per un error comptable
es deixen de pagar 157 factures dels anys 2006, 2007, 2008 i 2009 per un import
total de 220.954,23 euros. Curiosament, ningú no ha trobat ha faltar aquest diners
(que no són pocs). Com pot ser? Que no es tanquen els pressupostos cada any? No es troben
a faltar? Però aquí ningú no assumeix responsabilitats? Qui és el regidor d’Hisenda? El grup
de CiU va manifestar la faltar de rigor amb el sequiment de las obres públiques i la falta de
netedat a tot el poble. També va expressar el seu malestar amb la deixadesa de l’antic camp
de futbol.

Un greu problema en la comptabilitat municipal, valorat en 220.000 euros (40
milions de ptes.), ha posat en evidència que l'alcalde, alhora regidor d'Hisenda
de la PIC, ni ha fet bé la tasca de control dels comptes municipals, ni està preparat per fer-ho. On és el rigor i l'eficiència amb què deien estar preparats?
Ens preocupa, i molt, el vial amb carril bici estrenat recentment que connecta el poble amb
Aigües Bones: està mal fet. És molt perillós i poc segur pels vianants i ciclistes, justament,
aquells a qui intenta protegir. Esquerra ha proposat cobrar l'IBI de l'autovia que passa per
Can Carbonell i que no es cobra. Tant cert és que el poble de Caldes cada vegada es veu més
brut, com que contínuament l'enllumenat públic, d'arreu, es queda a les fosques. Rànquing
de nyaps de la PIC: 1. Ubicació del camp de futbol de gespa artificial. 2. La deixalleria: petita abans d'inaugurar-la i sense rampa d'abocament. 3. L'obra de l'avinguda Dr. Furest. 4. El
perillosíssim vial amb carril bici a Aigües Bones. 5. El polivalent que sembla un búnquer…

Des del PSC-PM de Caldes ens estem abstenint o votant en contra sobre aquelles mocions que, segons el nostre punt de vista, surten de la política municipal
i d'allò que interessa als ciutadans de Caldes. Mocions que fan el joc a la política de partits fent servir el ple com a plataforma de projecció. Fenomen que s'agreuja amb unes eleccions en portes. En definitiva, creiem que se'ns va votar per un programa. Per tant, i tot i estar a l'oposició, hem d'intentar l'acompliment del màxim de punts d'aquest programa fent política municipalista. Aquest ha estat el nostre objectiu des de bon
inici, tant en positiu com sigui possible. Per tant, prendre posicions sobre donar suport a una
vaga general o en qüestions centrades en sobiranismes entenem que no ens pertany ja que
les sensibilitats dels nostres votants al respecte es heterogènia i cal respectar-ho.
Un petit comentari envers la Fira de l'Aigua, que desitgem que sigui un èxit de participació i
climatologia. Potser si l'oposició hi hagués pogut aportar alguna cosa, seria una Fira amb
més continguts i, per tant, diferenciada d'altres fires “d'embotit i formatge”.

Camí del cementiri de Caldes
Els ciclistes sense cap seguretat, tenen el seu espai però... i els vianants?
Fins que no s'hi apliquin mesures de seguretat, si la utilitzen els vehicles, no l'haurien d'utilitzar ni els vianants ni els ciclistes. O a l'inrevés.

