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l'agenda del 15 d’agost
al 15 de setembre

CALENDARI DEL CONTRIBUENT
De l'1 de setembre al 31 d'octubre
• Cementiri (anual 2011)
• Guals (anual 2011)
• Ocupació subsòl (anual 2011)
• Recollida d'escombraries
(2n semestre 2011)
• Mercat setmanal (2n semestre 2011)
• Clavegueram (3r trimestre 2011)
De l'1 d'agost al 30 de setembre
• Quotes de conservació de Malavella Park
(2n semestre 2011)

INSCRIPCIONS A L'ESCOLA ESPORTIVA
MUNICIPAL
Les inscripcions al curs 2011/2012 es poden
fer a partir del dilluns, 29 d'agost al pavelló esportiu municipal en el següent horari:
- Setmana del 29 d’agost al 2 de setembre:
tots els dies, de 9 a 1 del matí; el dilluns,
dimecres i divendres, de 6 a 9 de la tarda.

INSCRIPCIONS AL SERVEI D'ACTIVITAT
FÍSICA MUNICIPAL
Les inscripcions al curs 2011/2012 es
poden fer a partir del dilluns, 29 d'agost a
l’Ajuntament, de dilluns a divendres, de 9 a
2. Per formalitzar-la caldrà lliurar el full
d’inscripció degudament omplert a
l’Ajuntament.
Les activitats comencen la setmana del 19
al 25 de setembre de 2011

PROVA D’ORIENTACIÓ
Prova d’orientació dins del municipi.
Organitzada pel Club Excursionista de
Caldes de Malavella juntament amb els
joves de Ca la Romana.

■ DIVENDRES, 19 D’AGOST
GLOPETS D’ESTIU - CONCERT
Pau Vallvé. A les 10 de la nit, al Jardí de'n
Pere Vidal (Biblioteca municipal).
L'organitza l'Ajuntament de Caldes de
Malavella.

BOTIFARRADA POPULAR, SOPAR POPULAR I BALL
A la plaça Amical de Mathausen, a partir
de 2/4 de 10. L'organitza la Colla
Gegantera de Caldes de Malavella.

■ DISSABTE, 20 D’AGOST
SARDANES
Memorial Mas i Ros: doble audició de
Sardanes. A la plaça del Mestre Mas i Ros
a les 10 de la nit. Amb la participació de
les Cobles Ciutat de Girona i Bisbal Jove.
L'organitza l'Agrupació de Sardanistes.
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■ DIUMENGE 4 DE SETEMBRE
PÍCNIC-NETEJA
Segona part de la botineteja. Buscarem
deixalles al bosc dels entorns del poble.
Organitzat pel Club Excursionista de
Caldes de Malavella.

butlletíd’informacióm u n i c i p a l d e
caldesdemalavella

- Setmana del 5 al 9 de setembre: El dilluns,
dimecres i divendres, de 6 a 9 del vespre.

núm.47 agost 2011

A partir d’aquesta data, la inscripció estarà
en funció de les vacants existents a cada
grup. Per formalitzar-la caldrà lliurar el full
d’inscripció, degudament omplert, al pavelló
esportiu municipal.
Les activitats comencen la setmana del 19 al
25 de setembre de 2011

MERCAT MUNICIPALV
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 AjuntamentS
ITES TEATRALITZA
VISITES TEATRALITZADES: CALDES... ELS
ORÍGENS
Dissabtes 20 i 27 d'agost i 3 i 10 de setembre a les 10 de la nit. Sessió extraordinària
el dijous 22 de setembre amb motiu de l'aplec de Sant Maurici. Sortida des de la nova
Oficina de Turisme
Entrada general: 13 €; infantil: 6 €; caldencs i caldenques: 10 €. Venda d'entrades
a l'Oficina de Turisme.
A càrrec de la companyia de teatre “Els
guies Ufissials”. Organitzades per l'Àrea de
Turisme de l'Ajuntament de Caldes de
MalavellaES

■ DIJOUS, 18 D’AGOST
GLOPETS D’ESTIU - CINEMA AL CARRER
“El oso Yogui”. A les 10 de la nit, a la plaça
de l'Ajuntament Nou. L'organitza
l'Ajuntament de Caldes de Malavella.

■ DIJOUS, 25 D’AGOST
DONACIÓ DE SANG
Al Casino municipal, de 4 a 9 de la tarda.
L'organitza la Germandat de Donadors de
Sang.

■ DISSABTE, 10 DE SETEMBRE
GLOPETS D’ESTIU: CONCERT
Orquestra Jove de la Selva (formació de
vent). Concert de música moderna per a
Big Band. A les 10 de la nit als Jardins de
les Termes Romanes. L'organitza
l'Ajuntament de Caldes de Malavella.

■ DIVENDRES, 26 D’AGOST
GLOPETS D’ESTIU: PALLASSOS
“El bagul de l'Aureli”, de la Companyia
Fes-t’ho Com Vulguis. A les 7 de la tarda,
al Jardí de'n Pere Vidal (Biblioteca municipal). L'organitza l'Ajuntament de Caldes
de Malavella.

■ DIUMENGE, 11 DE SETEMBRE,
DIADA NACIONAL DE CATALUNYA

■ DIMECRES 24 D’AGOST
GIMCANA NOCTURNA
Inscripcions per grups de 3 persones . A
les 9 del vespre.

■ DISSABTE, 27 D'AGOST
SORTIDA NOCTURNA A LA PLATJA
Excursió nocturna Llançà – El Port de la
Selva pel camí de ronda (2 hores) amb
sopar (picnic) al costat del mar. Sortida de
Caldes a les 7 des de la Plaça de la Selva.
Recollida al Port de la Selva a 2/4 d'1 de
la matinada. Autocar gratis per als socis;
no socis: 12 €. L'organitza el Club
Excursionista de Caldes de Malavella.

Aplec de germanor municipal amb
esmorzar popular.
A les 10 del matí, a l’indret de Terra Negra
(Ctra. de Tossa, Km. 5). L'organitzen els
ajuntaments de Tossa de Mar, Llagostera,
Vidreres i Caldes de Malavella.

■ DIJOUS 25 D’AGOST
CAMPIONAT DE FUTBOLÍ
A 2/4 de 7 a la plaça de l’Ajuntament

■ DISSABTE, 3 DE SETEMBRE
PRESENTACIÓ DE LA UNIÓ ESPORTIVA
CALDES

■ DIUMENGE 4 DE SETEMBRE
CURSA D’ORIENTACIÓ
Amb
la
col·laboració
del
Excursionista de Caldes

XI DUATLÓ A LA PISCINA MUNICIPAL
De 4 a 2/4 de 7 de la tarda.
L'organitza el Club Atletisme Caldes i hi
col·labora l'Ajuntament de Caldes de
Malavella.

ACTIVITATS ORGANITZADES PER
L'ESPAI JOVE CA LA ROMANA
■ DIJOUS, 18 D'AGOST
LA PARTIDA DE CA LA ROMANA
Concurs de proves per grups, a 2/4 de 8
de la tarda.
■ DIVENDRES, 19 D'AGOST
TALLER "APRÈN A RECICLAR LA TEVA
ROBA"
A les 6 de la tarda.

Club

adreces i serveis d'interès

Bicicletada a Terra Negra
Sortida en bici des de Caldes i fins a Terra
Negra.
Organitzada
pel
Club
Excursionista de Caldes de Malavella.

Acte commemoratiu i ofrenes florals
A 2/4 de 12, al monument de la rotonda a la
confluència entre el carrer de la Pau i el
carrer Onze de Setembre. L'organitza
l'Ajuntament de Caldes de Malavella.
Interpretació dels segadors i audició de
sardanes

A les 12, a la plaça de l’Ajuntament. A
càrrec de la cobla La Flama de Farners.
L'organitza l'Agrupació de Sardanistes.
Gran dinar popular
A 1/4 de 3, al Pavelló poliesportiu.
L'organitza la Llar de Pensionistes i
Jubilats “Casa Rosa”.

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: 972 47 00 05
Telèfon: 972 47 04 04.
Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 2
SERVEI D'ORIENTACIÓ LABORAL DE CALDES
solc@caldesdemalavella.cat
Servei amb cita prèvia
Tel: 972 48 01 03 (cada dia excepte dimecres)
Te: 972 48 02 66 (dimecres)
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.
AGOST: Tardes de dilluns a divendres de 16 a 21h. Dissabtes
tancat.
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 972 48 02 66 Plaça de l’Ermita de

Sant Grau s/n 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 h.
• FOLCH (c. Sta. Maria, 28; tel. 972 47 27 94)
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 669 29 25 81
Av. de Caldes s/n
LLAR D’INFANTS NINOTS 972 47 10 38. C.Garrotxa s/n
ESCOLA SANT ESTEVE 972 47 23 44, C. Vall·llobera, nº 62
ESCOLA 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
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
Horaris del 16 de juny al 15 de setembre
Dilluns, de 5 a 8
Dimarts, dimecres i divendres, de 10 a 1 i de 5 a 8.
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
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acció de govern i
notícies de Caldes
BANDEROLES, DOMÀS I CALDES FM A LA
FESTA
L'Ajuntament ha adquirit unes banderoles
per penjar en els carrers del municipi en
dies de festa. Durant aquesta Festa Major ja
han onejat però com que són reutilitzables
la intenció és de fer-les servir en d'altres
ocasions especials com, per exemple, la
Fira de l'Aigua per fer notar de forma més
clara a vilatans i a foranis quan estem de
festa. També s'ha brodat l'escut de Caldes
en el domàs de vellut que ha engalanat la
balconada de l'Ajuntament durant la Festa
Major. Paral·lelament Caldes FM ha estat
anunciat la programació d'activitats de la
Festa. La nostra intenció és fer de la nostra
emissora un mitjà útil i que arribi al màxim
de vilatans que sigui possible.

gues per trobar-hi una solució econòmica i
ràpida i l'ha trobada en l'antiga llar d'infants (espai on fins ara hi havia l'Aula de
Música). El fet que l'edifici ja fos antigament
una llar d'infants fa que no calgui fer-hi
grans reformes (bàsicament pintar i traslladar-hi el mobiliari). El grup de 12 nens i
nenes tindrà 2 educadores noves que s'integraran en l'equip de la Llar d'Infants
“Ninots”.
La previsió és que aquesta mesura sigui
provisional i que d'aquí a dos cursos tots els
alumnes es reagrupin. Enguany, a l'edifici
prinicipal s'han inscrit 30 alumnes de P1 i
60 de P2. Preveiem doncs que quan aquests
60 alumnes deixin el centre d'aquí a dos
cursos deixaran prou places vacants com
perquè s'acceptin totes les preinscripcions,
encara més tenint en compte que la població de Caldes s'ha estancat en els últims
temps.
CANVI D'UBICACIÓ I REESTRUCTURACIÓ
DE L'AULA DE MÚSICA
L'Aula de Música es trasllada a partir d'aquest curs a la planta baixa del Castell de
Caldes ja que, com hem vist en l'anterior
punt, la Llar d'infants “Ninots” farà ús de
l'espai que feia servir fins ara l'Aula.
A més, el consistori, en la línia de ser el
màxim d'eficient possible, introduirà algun
canvi a l'Aula de Música ja que actualment
s'hi estan fent algunes classes molt especialitzades i personalitzades. El nostre
objectiu és el d'oferir les mateixes hores de
classes però reorganitzar-les de manera
que en gaudeixin més alumnes. D'aquesta
manera farem que el cost de l'Aula de
música sigui més assumible per part de
l'Ajuntament.

EXPOSICIÓ DEL CAMP DELS NINOTS
L'exposició del Camp dels Ninots ha estat
oberta durant els dies de la Festa Major
aprofitant la major assistència de gent de
fora en el nostre municipi. Pel mateix
motiu, ha estat visitable també els dies de
les visites guiades.
MERCAT DE DIMARTS I DIUMENGE
Els mercats de dimarts i de diumenge han
experimentat algun canvi en la distribució
dels venedors i també han incorporat noves
parades. Tot amb la intenció de millorar-ne
l'oferta i facilitar el passeig pels dos mercats de Caldes.
UNA DOTZENA DE NENS DE LA LLAR QUE
NO TENIEN PLAÇA PODRAN INICIAR EL
CURS A L'ANTIGA LLAR D'INFANTS
Una dotzena de famílies que tenien interès
en què els seus fills iniciessin el curs a la
Llar d'infants “Ninots” però que s'havien
quedat sense plaça podran finalment optarhi. L'equip de govern ha fet mans i màni-

RENEGOCIACIÓ DEL CONVENI AMB
L'IPHES
L'ús de la planta baixa del Castell de Caldes
per part de l'Aula de Música planteja la
necessitat que l'Ajuntament re negociï el
conveni que el consistori va signar amb
l'IPHES (Institut Català de Paleoecologia
Humana i Evolució Social) just abans de les
últimes eleccions municipals.
L'acord contemplava l'espai previst ara per
a l'Aula de Música com a un espai del qual
podien fer ús l'equip de recerca de l'IPHES
com a allotjament durant les campanyes
d'excavació en el Camp dels Ninots així com
a lloc de treball i d'emmagatzematge de
material. Estem buscant una solució perquè l'equip del Camp dels Ninots pugui
continuar les seves tasques.
MILLORES A CAN CARBONELL I A AIGÜES
BONES
El consistori ha renovat la senyalització viària a la segona fase de Can Carbonell i està

a punt d'iniciar l'asfaltat del carrer de Sota.
Per altra banda, s'han acabat les obres de
senyalització d'Aigües Bones (carrers, passos de zebra, plaques...). En aquest últim
cas s'hi han destinat 35.000 euros.

l'oferta d'activitats tant de l'Escola
Esportiva com del SAFM (el període d'inscripció comença el 29 d'agost), així com de
les entitats esportives de Caldes de
Malavella. De moment, ja la podeu consultar en el web municipal (www.caldesdemalavella.cat).
MÉS CONTROL DE L'INCIVISME
Un cop aprovada l'Ordenança cívica, La
Policia Local té ordres específiques de
controlar i, en cas necessari, sancionar, les
persones que embrutin el carrer o que no
recullin els excrements dels gossos.
Esperem que la col·laboració veïnal eviti
que s'arribi a aquests extrems.

LES FRANGES PERIMETRALS, A PUNT
L'Ajuntament ha fet la neteja perimetral de
totes les urbanitzacions per tal de garantirne la seguretat durant els mesos d'estiu
pensant en els incendis. El cost total s'ha
pogut cobrir en part amb una subvenció de
la Generalitat de 47.700 euros.
ARRANJAMENT DE CAMINS
En les últimes setmanes s'han arranjat els
camins de Sant Sebastià, de Vidreres i de
Franciac (per Can Mataró) amb la intenció
de millorar les condicions dels accessos als
diferents veïnats del municipi.

DUES ACTUACIONS A LA CARRETERA DE
LLAGOSTERA
La primera setmana d'agost es va condicionar la vorera de la carretera de Llagostera
en el tram que va des de la Llar d'infants
fins a la rotonda de Llagostera. Algunes
rajoles estaven aixecades i eren perilloses
per als vianants. També s'han netejat els
embornals d'aquesta zona, que havien acumulat molta brutícia. Per altra banda, es
reforçarà la llum a la zona comercial de la
carretera de Llagostera, a l'alçada de la
plaça Amical de Mathausen, ja que l'enllumenat actual no il·lumina prou.

S'ALLARGA LA TEMPORADA D'ESPORTS
L'equip de govern avança l'inici de les activitats del SAFM (Servei d'Activitat Física
Municipal) a la setmana del 19 de setembre. A més, s'amplia l'oferta d'activitats de
la quota única. Durant l'agost rebreu a casa

CONTACTES AMB ENSENYAMENT PER LA
BENAULA
L'equip de govern continua en comunicació
amb el Departament d'Ensenyament per
trobar una solució a l'Escola Benaula.
Després que la previsió d'inici d'obres passés de l'abril d'aquest any al setembre, tot
fa preveure que les obres no es començaran en el termini previst i que continua la
incertesa sobre quan s'iniciaran les obres.
L'Alcalde Salvador Balliu té concertada una
visita amb el Departament d'Ensenyament
en la qual expressarà el profund malestar
per la situació ja que al funcionament precari del centre per culpa dels barracons cal
afegir el lloguer de 72.000 euros que ha de
pagar anualment l'Ajuntament al propietari
del terreny on hi ha actualment els barracons.
CARA NETA A LA ZONA DEL BUTÀ
L'empresa Repsol s'ha compromès a netejar properament l'antiga factoria del Butà
així com a enderrocar les antigues escoles
dels edificis de Nostra Senyora de la Llum,
coneguts com “els edificis del Butà”, que
pateixen aluminosi. Amb la neteja d'aquesta zona es rentarà la cara de l'entrada del
municipi ja que les antigues instal·lacions
de l'empresa estaven en un gran estat de
deixadesa.

els plens
PLE MUNICIPAL EXTRAORDINARI DE 18 DE JULIOL
■ El Ple ha aprovat per unanimitat fixar les comissions informatives 15 dies abans de la celebració de les sessions de Ple
PLE MUNICIPAL ORDINARI DE 25 DE JULIOL DE 2011
■ El Ple ha aprovat per majoria absoluta la
modificació del crèdit del pressupost municipal
per al 2011, amb els 7 vots favorables de CIU
(5), d'ICV-EUiA (1) i del PSC (1) i les 6 abstencions de la PIC (4) d'ERC (1) i del PP (1).
En l'apartat de personal, es contempla la contractació d'una persona que substituirà per
baixa temporal l'agutzil i s'incorpora a la brigada un altre oficial de segona que augmentarà la
freqüència del pas de la màquina de neteja pels
carrers del municipi així com dos peons que
faran a peu pla feina de reforç en els llocs inaccessibles per la màquina. La contractació de
nou personal implica un cost de 101.500€.
Per altra banda, hi ha un increment de 12.100€
destinat a les indemnitzacions a membres polítics.
Les incorporacions de personal i l'increment
d'indemnitzacions a membres polítics suposen
un augment de 113.600,01€ que es finançaran
a través de diners de què ja disposa
l'Ajuntament actualment.
Paral·lelament, es fan modificacions en les
partides destinades a inversions tal i com es
detalla tot seguit:
Clavegueram 100.000 € -> 55.000 €
Adequació de la llar d'infants: 100.000 € ->
55.000 €
Senyalització patrimoni: 45.000 € (passen de
finançament propi a crèdit)
Material arqueològic per museïtzació de les
Termes Romanes: 100.000 € -> 138,831€
Redacció de projectes: 200.000 € -> 160.000 €
Setena fase d'enllumenat públic: 67.005 € (es
financen amb fons de l'Ajuntament, amb una
subvenció de la Generalitat de 23.000 €)
Subministrament elèctric a la zona esportiva:
26.000 € -> 36.000 €
Tanca perimetral de Can Bernadí: 49.200 €
■ El Ple ha aprovat per unanimitat un acord
amb l'empresa de servei d'aigua potable
Proveïments d'Aigua – Girona, Unió Temporal
d'Empreses pel qual l'empresa assumirà el
50% del cost de les obres de connexió amb la
xarxa del Pasteral amb el benentès que
l'Ajuntament retornarà l'import en 7 quotes
anuals de 42.142 € cadascuna. En cas però que
l'Ajuntament renovi la concessió del servei a

RECTA FINAL AL PLA GENERAL
Durant l'agost i el setembre es donaran
respostes a les al·legacions presentades
amb motiu de la redacció del Pla General.
Passat aquest tràmit, el Pla General estarà
a punt per aprovar-se en Ple municipal i
per trametre a Urbanisme perquè l'aprovi
definitivament. La intenció és que abans
d'acabar l'any Caldes tingui ja un nou Pla
General.

l'empresa fins a l'acabament de les obres, d'aquí a set anys, l'Ajuntament quedarà exempt
d'abonar aquesta quantitat.
Les obres de connexió de la xarxa d'aigua de
Caldes amb la de la Costa Brava Centre (coneguda també com del Pasteral) tenen un pressupost de 572.363,96 €, dels quals 236.787,74 €
provenen d'una subvenció de l'ACA; 43.070 €,
de la Diputació de Girona i la resta (293.506,22
€), de l'Ajuntament de Caldes de Malavella. Les
obres d'abastament d'aigua han d'estar acabades abans d'acabar l'any i actualment ja estan
en procés de licitació d'obres.
■ El Ple ha aprovat per unanimitat la proposta
d'establiment de les festes locals per a l'any
2012 en les següents dates: 6 d'agost (Festa
Major) i 22 de setembre (Sant Maurici).
■ El Ple ha aprovat per unanimitat el conveni de
col·laboració
entre
el
Departament
d'Ensenyament de la Generalitat i l'Ajuntament
de Caldes de Malavella per desplegar el projecte Brúixula d'atenció educativa a la diversitat a
l'Institut de Caldes. El projecte pretén donar
suport als alumnes de 3r i 4t d'ESO (15 i 16
anys) amb problemes greus amb els estudis
per obtenir el graduat escolar i facilitar-los
l'entrada en el mercat laboral en empreses de
Caldes o a l'Ajuntament. El seguiment del projecte es farà des de l'Institut i l'Ajuntament es
compromet a facilitar, en cas que es cregui
necessari, que els alumnes realitzin diverses
tasques en el Consistori.
■ El Ple ha aprovat per unanimitat la proposta
del grup municipal de la PIC perquè al
Generalitat mantingui el servei que presta
actualment el CAP de Caldes de Malavella. El
text manifesta que els serveis de què gaudeix
Caldes són els mínims indispensables, tenint
en compte, a més, que per alguns serveis cal
adreçar-se a Cassà de la Selva. Com a conseqüència, defensa que no es redueixin els recursos humans, ni materials, ni el servei d'urgències ni d'ambulàncies, atenent que la salut és
un bé primordial a preservar en l'estat del
benestar. Per últim, és dóna suport a les
accions pacífiques que es facin en aquest sentit
i a les gestions que faci l'Alcalde al respecte.

els partits opinen
L'equip de govern treballa a consciència en diversos temes que per a nosaltres són prioritaris:
1- Estalvi de la despesa en tots els aspectes que sigui possible amb l'objectiu de reduir els costos.
2- Potenciació de la neteja del municipi. Els carrers de Caldes estan més nets. A més, hem
contractat personal del nostre municipi i prescindim del servei d'una empresa externa.
3- Ensenyament. Fem un seguiment constant de la situació de l'Escola Benaula. Tenim concertada un
nova reunió amb el Delegat a Girona pel proper octubre per trobar-hi una sortida.
4- Sanitat. Estem a l'aguait perquè Sanitat no redueixi els serveis que presta el CAP de Caldes.
Considerem que són de mínims i que no hi ha marge per retallar res.
Per altra banda, us volem fer saber que hem aplicat la política d'austeritat també en la Festa Major sense
que se n'hagi ressentit la programació d'activitats. Hem reduït la despesa en un 15% i, a més, hem augmentat els ingressos en un 20%, gràcies a les entrades i al consum de bar.

L’equip de govern sociovergent ha presentat una modificació del pressupost. En el capítol
d’inversions s’ha mantingut tot el programa d’inversions de la PIC, inclosa la biblioteca, amb
petites variacions en algunes partides. També es preveu contractar un oficial i dos peons per
a la brigada municipal. Ens sembla bé. El que ens sorprèn és que, després de sentir el Sr Balliu queixar-se repetidament de l’excés de personal, el primer que fa és augmentar la plantilla amb tres persones més. I el que no és correcte de cap manera és finançar aquest augment de plantilla amb una
part dels estalvis (en total més de 100.000 €) que va aconseguir l’any passat l’equip de govern de la
PIC. Com els pagarà l’any que ve? L’alcalde no ho sap. Per acabar, no sabem si quan rebreu aquest
BIM ja haurà passat però, de totes maneres, us volem desitjar una molt bona Festa Major!

Al segon ple d’aquesta nova etapa s’han tirat endavant totes les propostes presentades. Hi ha consens quan són bones pels caldencs. La modificació del pressupost té
com a aspectes positius la contractació de personal i hem insistit en què aquestes places les ocupin
gent del poble. La connexió del Pasteral és necessària i només queda per determinar com s’aplicarà
a cada factura. El projecte de suport a alumnes amb dificultats també ens sembla una bona idea, encara que dubtem de si el cost per a l’Ajuntament serà de 0, com afirmen. El que queda clar és que el
Departament d’Ensenyament com a màxim responsable del fracàs escolar, estipula que les despeses
de les activitats aniran a càrrec de Caldes i cap a càrrec seu. Finalment, la proposta per mantenir els
serveis del CAP és beneficiosa per a tothom. Però, a què és degut que s’hagi arribat a aquesta situació? Són els partits que governen, que han obtingut el suport majoritari, els que ens han portat al dia
d’avui. Llavors, qui té dret a queixar-se?

Volem fer rellevants alguns dels temes que ens preocupa al grup d’Esquerra. L’Inici d’un nou
curs escolar sense previsió per les obres a l’Escola Benaula. El tema es va endarrerint i ara
ja posem en dubte les dades que ens van facilitant, donat els antecedents als quals ens tenen
habituats. Aquestes demores ens demostren que a la Generalitat no hi figuren els centres educatius de
Caldes de Malavella, com a un tema prioritari.
D’altra banda, també ens amoïnen els últims resultats de l’analítica de l’aigua, que obliga a l’equip de
govern a fer un ban per desaconsellar-ne el consum, per un indicador elevat de fluor. Això constata que la
gran solució que va anunciar la PIC fent una planta potabilitzadora no ha estat suficient, com ja denunciava Esquerra. Ara s’aprova una modificació de crèdit en aquest últim ple, entre d’altres per la connexió amb
el Pasteral. Ens preguntem si no ho podríem haver fet d’inici i ens hauríem estalviat 600.000 euros públics
i temps d’espera per una solució realment definitiva.

Jo, com a portaveu del PPC, he demanat diverses vegades a l'Alcalde i al seu equip de govern
que facin una auditoria financera a l'Ajuntament i que aquestes dades siguin publicades; en els
últims dies hem vist a la premsa com el sr. Balliu reclama els justificants d'una quantitat important... Bé, això es fa d'una altra manera i després es va als mitjans de comunicació. Primer ha de deixar
clar al sr. Colomer que ara és ell l'Alcalde i començar a prendre ell les decisions i assumir les responsabilitats que li toquen com a Alcalde.

Portem 45 dies de legislatura i estem complint el que plasmàvem en el programa electoral: Trobar una solució provisional perquè aquest curs cap nen no es quedi sense plaça a
la llar d'infants. S'han creat també tres llocs de treball a la brigada de la neteja i s'ha millorat notablement l'estat dels carrers de barris, urbanitzacions i del centre urbà. Aquests llocs de treball
pal·liaran el l'atur del nostre municipi. Només són tres, però no és un mal començament.
Altres temes ben encaminats són la connexió definitiva per al subministrament d'aigua potable; la senyalització de trànsit d'Aigües Bones; a Can Carbonell, els rètols dels carrers, els fanals de la segona
fase i el reasfaltat del carrer de Sota; i a Can Solà II, la neteja del camp de futbol.
És una mostra que aquest govern està molt actiu i que, dins de les possibilitats econòmiques, fem i
farem el que vam prometre. Lamentablement, des del PSC hem de dir que alguns partits es limiten a
la crítica fàcil i al mercadeig, buscant la ferida per posar-hi l'ungla i aconseguir la finalitat de fer sang.
Com dic al principi, portem pocs dies i esperem que rectifiquin l'actitud.

