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Caldes de Malavella 
aprova un 
pressupost de 13,8 
milions d’euros, el 
més alt de la seva 
història
S’inclouen inversions per 4,8 milions d’euros 
pel nou Centre Cultural - Biblioteca i la conne-
xió entre el nucli i urbanitzacions. 



L’Ajuntament de Caldes de Malavella va apro-
var inicialment un pressupost de 13.862.133,49 
euros per set vots a favor (Junts per Caldes i 
C’s) i cinc vots en contra (ERC, Som Caldes i 
En comú Podem). L’aprovació es va dur a ter-
me al ple extraordinari celebrat el passat 20 
de desembre de 2021.
Aquest pressupost és el més alt de la història 
del municipi i creix un 48,54% sense apujar els 
impostos i l’endeutament, gràcies a la venda 
d’una parcel·la municipal al sector del Golf. 
L’alcalde Salvador Balliu assenyala que “és un 
pressupost equilibrat, sostenible i valent que 
aposta per àrees com Cultura a través del 
projecte del nou centre cultural o Habitatge i 
Urbanisme amb la millora de la connectivitat 
entre el nucli i les urbanitzacions, però, so-
bretot, és un pressupost que té en compte la 
situació de crisi actual, de manera que posa 
en valor el benestar dels caldencs i calden-
ques”. 
Així doncs, el projecte de pressupost 2022 de 
Caldes de Malavella destina més de la mei-
tat dels recursos a les àrees de Cultura (33%); 
Benestar comunitari (15%); Habitatge i Urba-
nisme (12%); Comerç, Turisme i Petites i mitja-
nes empreses (9%); Seguretat i mobilitat ciu-
tadana (6%) i Educació (6%). 
Alhora, cal destacar que es contempla el pos-
sible increment salarial del 2% que dicta la 
Llei de Pressupostos Generals de l’Estat que 
es preveu que s’aprovi durant el 2022. 
Pel que fa a les inversions, hi ha prevista una 



partida de 4.8 mi-
lions d’euros que 
es destinarà princi-
palment a la cons-
trucció del Centre 
Cultural - Bibliote-
ca; a la millora de la 
connectivitat entre 
el nucli i la urbanit-
zació Can Solà; a la 
connexió de la Xar-
xa d’abastament 
d’aigua potable al 
sector Golf i a l’as-
faltatge de carrers 
i millores d’accessi-
bilitat i de voreres. 
El nou Centre Cultural - Biblioteca, les obres 
del qual començaran a finals d’any, serà l’epi-
centre de l’activitat cultural a Caldes. El nou 
centre, juntament amb la nova Escola de Mú-
sica que ja es troba en la darrera fase de cons-
trucció, convertiran Caldes en un referent cul-
tural de la comarca. L’equipament municipal 
inclourà sales per entitats, sales d’exposicions, 
sales de conferències, un espai per la ràdio, 
entre altres. L’alcalde Salvador Balliu destaca 
que “és l’obra més gran que es farà a Caldes, 
un edifici de 1.700 m2 que complementarà 
totes les instal·lacions municipals en l’actuali-
tat i en un futur”.

El Centre Cultural - 
Biblioteca, és l’obra 
més gran que es farà 
a Caldes, un edifici de 
1.700 m2 que comple-
mentarà totes les ins-
tal·lacions municipals 
en l’actualitat i en un 
futur

ALCALDE

Salvador Balliu



Caldes de Malavella congela 
els impostos i només apuja 
una taxa per l’any 2022 
Les modificacions de les ordenances fiscals 
de l’any 2022 es van aprovar per majoria ab-
soluta en un ple extraordinari. 

El mes d’octubre es va celebrar un ple extra-
ordinari a Caldes de Malavella en què es van 
aprovar les ordenances fiscals municipals, 
que determinen els preus dels impostos, les 
taxes i els preus públics del 2022. 
L’alcalde, Salvador Balliu, va explicar que 
“s’han modificat alguns punts per tal d’ajus-
tar-los als costos reals dels diferents serveis. 
Tot i això, l’Ajuntament seguirà assumint gran 
part dels costos”. 
El 2022 es modificarà la bonificació per la ins-
tal·lació de plaques fotovoltaiques, en aquest 
sentit, passa de 5 a 3 anys i del 50% al 30%, 
amb un màxim bonificat per rebut de 500 €. 



La rebaixa es justifica perquè en el seu mo-
ment es va aprovar per incentivar la instal·lació 
de plaques i, actualment, ja es compta amb 
diverses llars i empreses que han fet el pas 
d’utilitzar aquest tipus d’energia renovable. 
Alhora, està previst que es puguin rebre aju-
des de la comunitat europea i, per tant, les 
persones que vulguin instal·lar plaques foto-
voltaiques els hi serà més rendible. 
Pel que fa a la taxa de l’Escola Esportiva Mu-
nicipal i les activitats físic-esportives, canvien 
els preus amb l’objectiu de pal·liar el dèficit 
dels costos del servei que ha incrementat 
considerablement els últims anys. Així doncs, 
els preus passaran a ser els següents: 
• Iniciació esportiva: 23,50 € mes a 25,50 € 
• Quota única: 20,00 € mes a 25,00 € 
• Ioga: 33,20 € mes a 38,00 € 
També es modifica la taxa d’escombraries del 
sector del golf per igualar-lo a les taxes del 
municipi. Tot i que no es modifiquen preus. 
En relació amb el preu de l’aigua, s’iguala a to-
tes les urbanitzacions i el municipi. L’únic punt 
que varia és la quota de servei que s’aplica en 
funció dels costos de portada d’aigua, tam-
bé s’han afegit preus d’altes de comptadors 
amb mòdul de telelectura.   
Per acabar, es modifiquen textos de les orde-
nances fiscals, com per exemple la descripció 
de la taxa de l’Escola de Música o de la Llar 
d’Infants, per adaptar-los a la normativa vigent, 
per igualar-los als del Consell Comarcal de la 
Selva o per fer més aclaridors els conceptes.



L’Ajuntament de Caldes de 
Malavella destina una partida 
fixa a patrimoni cada any per 
avançar en investigacions 
a el Camp dels Ninots, al 
Castell de Malavella i a Aquae 
Calidae 
En total la partida suma 75.500€ aproxima-
dament, tot i que més de la meitat del pres-
supost està sufragat per subvencions de la 
Diputació de Girona o de l’IPHES. 

Caldes de Malavella és un municipi ric en pa-
trimoni històric. És per això que ja fa anys que 
el consistori destina partides fixes a la investi-
gació i a la recerca arqueològica dels diferents 
paratges que defineixen el passat del munici-
pi. És el cas de les excavacions al Camp dels 



Ninots, al Castell de Malavella o a la recent tro-
bada (del 2017) de l’assentament d’Aquae Ca-
lidae al costat de la carretera de Llagostera.

LES EXCAVACIONS AL CAMP DELS NINOTS 

Ara fa uns 5 milions d’anys el Camp dels Ni-
nots era un volcà on més tard es va formar un 
llac amb un ric ecosistema. Les restes fòssils 
que s’hi troben s’han preservat en un extraor-
dinari estat de conservació. La gran quantitat 
de fòssils recuperats fan d’aquest jaciment un 
indret indispensable per conèixer els darrers 
4 milions d’anys de la història caldenca. La in-
formació que proporciona el jaciment per-
met saber com va ser el clima, el medi ambi-
ent i la fauna en el moment anterior a l’eclosió 
del gènere Homo. També permet explicar un 
dels canvis més importants de la història ge-
ològica de la Terra, quan fa prop de 2 milions 
d’anys el món va entrar a la dinàmica glacial/
interglacial que va marcar l’evolució humana. 
Del 10 de maig i fins al 4 de juny va realitzar-se 
la 19a campanya d’excavació del Camp dels 
Ninots. Les excavacions, que les realitza cada 
any l’Institut Català de Paleoecologia Huma-
na i Evolució Social (IPHES- CERCA) en el ja-
ciment del Camps dels Ninots va permetre 
identificar per primera vegada unes petjades 
d’un mamífer encara per determinar de fa 3,1 
milions d’anys. La campanya va desenvolu-
par-se sota la direcció dels Drs. Gerard Cam-
peny, Bruno Gómez de Soler i Jordi Agustí, 
tots tres investigadors de l’IPHES.



Aquesta és la segona campanya d’excava-
ció que es du a terme amb el centre d’inter-
pretació Espai Aquae obert. Ubicat a l’antic 
castell de Caldes de Malavella, és un equi-
pament municipal on es combina la recerca, 
la didàctica i la socialització del patrimoni. Hi 
ha materials originals del Camp dels Ninots 
de 3,1 milions d’anys i es proposa un recorre-
gut per conèixer el llegat natural i cultural del 
municipi, forjat al llarg del temps gràcies a la 
particularitat de les seves aigües. Els treballs 
d’intervenció i investigació arqueològica en 
el Camp dels Ninots, d’un cost aproximat de 
10.500€, estan subvencionats per l’Ajunta-
ment de Caldes de Malavella, el departament 
de Cultura de la Generalitat de Catalunya amb 
el projecte “El Plio-pleistocè del Camp dels 
Ninots i la depressió prelitoral: evolució pa-
leoclimàtica, dispersions faunístiques i huma-
nes II” CLT009/18/00052 i el grup de recerca 
consolidat de l’AGAUR Paleoecologia Huma-
na del Plio-Pleistocè 2017SGR859. 

LES EXCAVACIONS AL CASTELL DE MALAVELLA 

El castell de Malavella, construït al segle X, va 
pertànyer als comtes de Barcelona fins que el 
1326 Jaume II el va vendre, com tot el terme 
de Caldes, a Ot de Montcada. Al mateix se-
gle XIV va ser abandonat, però va continuar 
en ús la seva capella, dedicada a Sant Mau-
rici, que va persistir fins al segle XIX, quan es 
va substituir per l’ermita actual, construïda al 
costat de l’antiga. Del 30 d’agost al 17 de se-



tembre d’enguany va fer-se una nova cam-
panya d’excavacions arqueològiques al cas-
tell de Malavella. Els treballs s’han dut a terme 
per un equip dirigit per l’arqueòleg Joan Lli-
nàs, de l’empresa Atri Cultura i Patrimoni SLU. 
La intervenció tenia l’objectiu de continuar 
l’excavació en extensió de la totalitat del mo-
nument, un procés que es va iniciar en un 
primer període dels anys 2001-2007 i que es 
va reprendre el 2016. En l’excavació d’aquest 
any s’ha completat l’excavació en extensió de 
l’ala nord, amb la documentació total de la 
muralla, del segle XIII. També s’ha acabat de 
documentar en aquest espai una antiga ha-
bitació que estava adossada a l’exterior del 
cos principal del castell, i que fou parcialment 
destruïda quan es va construir la mateixa mu-
ralla. Finalment, cal destacar la troballa de les 
restes d’un mur del castell més antic, del se-
gle X, que ha permès culminar el coneixe-
ment arqueològic d’aquest costat nord de la 
fortificació. Paral·lelament, també s’ha com-
pletat la documentació en planta de la torre 
de la cantonada nord-oest, per la qual cosa 
ha quedat el terreny preparat per endegar, 
en la propera campanya, l’excavació arqueo-
lògica del seu interior. Aquestes excavacions 
tenen un cost de 50.000€, 30 dels quals els 
suporta l’Ajuntament i la resta la Diputació de 
Girona.

EXCAVACIONS A AQUAE CALIDAE

Des de la tardor del 2017 s’efectuen diferents 



campanyes d’excavacions arqueològiques a 
la carretera de Llagostera, al que seria l’antiga 
ciutat romana d’Aquae Calidae. Les troballes, 
que són diverses, es concentren en dos sec-
tors al costat sud de la carretera de Llagoste-
ra, a banda i banda de l’encreuament amb el 
carrer Pla i Deniel, i delimiten una àrea arque-
ològica paral·lela a la carretera que s’estén al 
llarg d’uns 50 metres. L’empresa que efectua 
les tasques arqueològiques és Atri Cultura i 
Patrimoni SLU, i s’efectuen per part d’un equip 
de 3 persones sota la direcció de l’arqueòleg 
Joan Llinàs. Fins ara s’han localitzat evidències 
de diverses construccions d’època romana, 
pertanyents a la ciutat romana d’Aquae Cali-
dae, que demostren que l’àrea llavors urba-
nitzada s’estenia pel vessant nord i nord-oest 
del puig de Sant Grau on hi havia situades les 
termes. De les cases de l’antiga urbs romana 
Aquae Calidae es poden veure els murs i les 
estances. De fet, és una de les escasses ciu-
tats romanes que tenia Catalunya en aquesta 
època (només se n’han localitzat una vintena). 
A banda, recentment s’ha pogut trobar una 
llàntia romana amb peu pràcticament sence-
ra del segle I dC. A les comarques gironines 
no s’han descobert massa elements d’aquest 
tipus, per la qual cosa suposa un indici desta-
cat que permet treure noves conclusions de 
com era Caldes de Malavella en l’antiguitat. La 
Diputació de Girona també aporta 15.000€ 
dels 30.000€ que costen les excavacions a 
Aquae Calidae.



La Policia Local de Caldes de 
Malavella celebra la Diada de 
la Patrona

Aquest és un acte que se celebra tradicio-
nalment cada any, tot i que per raons sanità-
ries no va poder-se celebrar l’any passat. Té 
l’objectiu de felicitar i celebrar els èxits i les 
fites dels agents i els cossos de seguretat.

 

El 21 de novembre la Policia Local de Caldes 
de Malavella va celebrar la diada de la Pa-
trona. L’acte es va celebrar a les 10 h al Tea-
tre Cinema Municipal i va començar amb els 
parlaments del Sotsinspector en cap, Xavier 
Muñoz: “estem molt contents de poder tro-
bar-nos en una jornada com la que celebrem 
avui. Les restriccions per la pandèmia ens van 
impedir celebrar les edicions passades, tot i 
que el cos de seguretat del municipi no ha 
deixat de treballar, fins i tot més per les ne-
cessitats derivades de la Covid. Estic orgullós 



de la plantilla i d’altres cossos que ens ajuden, 
com és el cas de Protecció Civil, es mereixen 
rebre les medalles i les felicitacions”. 
Tot seguit el Tinent d’alcalde i Regidor de Se-
guretat Ciutadana, Sergi Mir, va dedicar unes 
paraules al cos: “gràcies per la feina que feu, 
hem viscut uns mesos durs, i heu demostrat 
que esteu al costat del poble ja sigui en situ-
acions extraordinàries, com pot ser la Covid, 
com en el dia a dia en altres qüestions que 
poden sorgir. Gràcies per ser-hi i felicitats a 
tots els guardonats i guardonades en la gala 
d’avui”. 
Després dels parlaments inicials es va pro-
cedir a fer l’entrega de medalles. En aquesta 
edició es va creure oportú de fer una cate-
goria de condecoració especial “Covid19”. 
Es van premiar diferents agents del cos de la 
Policia Local de Caldes, també als agents del 
Cos de Protecció Civil, a l’agent municipal i 
a l’entitat sense ànim de lucre Càritas per la 
seva notorietat en els deures professionals, 
realitzant un servei d’importància, concreta-
ment durant el confinament per la pandèmia.  
Les condecoracions per Mèrits Professionals 
van premiar conductes que, entre d’altres, 
van salvar la vida d’un nadó en realitzar-li la 
maniobra d’Heimlich, l’actuació que va evitar 
que una dona es llencés des del pont de l’A2 
o la ràpida actuació que va evitar la mort d’un 
home que havia entrat en aturada cardíaca.  
També es va fer entrega del Pin de la Unitat 
Canina als guies canins i es van entregar di-



verses felicitacions 
per una quinzena 
de serveis merito-
ris. Aquests passen 
per serveis relacio-
nats amb la troba-
lla de plantacions 
o plantes de ma-
rihuana, robatoris i 
furts, l’actuació que 
va permetre trobar 
una persona desa-
pareguda o dete-
nir una persona en 
cerca i captura, en-
tre d’altres. 
Alhora es va dur a 
terme una conde-
coració especial #PelsValents pel seu com-
promís i dedicació en la campanya dels es-
cuts solidaris contra el càncer infantil a agents 
de les Policies locals de Calonge, Palafrugell 
i Cambrils. També es va fer entrega de la pla-
ca honorífica al club Excursionista de Caldes 
per la seva desinteressada col·laboració en la 
Marxa Solidària.  
L’alcalde, Salvador Balliu, va clausurar l’acte 
felicitant a tots els guardonats i va destacar 
“el tarannà solidari de la nostra Policia Local. 
No només és un cos de seguretat que ens fa 
sentir més segurs al nostre poble, sinó que a 
més tenen una sensibilitat especial per qües-
tions socials com pot ser la lluita contra el càn-

Gràcies per la feina que 
feu, hem viscut uns me-
sos durs, i heu demos-
trat que esteu al costat 
del poble ja sigui en 
situacions extraordinà-
ries, com pot ser la Co-
vid, com en el dia a dia 
en altres qüestions que 
poden sorgir

TINENT D’ALCALDE I REGIDOR 
DE SEGURETAT CIUTADANA

Sergi Mir



cer infantil. Des de l’Ajuntament donem tot 
el nostre suport a les seves iniciatives i tenen 
tota la nostra confiança. Ens sentim orgullo-
sos de la nostra Policia Local, gràcies!”. 
Per acabar l’acte, i després de fer una foto-
grafia de record, es van visitar les noves de-
pendències de la comissaria per tal de poder 
mostrar l’ampliació realitzada i gaudir d’un 
petit aperitiu.  

L’AMPLIACIÓ DE LA COMISSARIA DE LA POLICIA LOCAL 

La nova comissaria contempla l’extensió de 
les dependències antigues, a més de la cre-
ació d’una nova part nord, adossada a l’edifi-
cació existent. Aquesta ampliació, que fa que 
l’equipament hagi passat dels 69,70m2 als 106 
m2, permet tenir un despatx més gran pel Sot-
sinspector, permetent una major redistribució 
dels espais, una sala on poder realitzar reuni-
ons i briefings diaris, un magatzem i vestidors 
separats per homes i dones.  
Com a novetat ara la comissaria disposa d’un 
espai privat per poder formalitzar denúncies, 
a banda d’un tauler de control gràcies a les 
càmeres de seguretat i vigilància instal·lades 
que permeten avisar als agents en cas que 
una matrícula sospitosa entri al municipi per 
poder actuar abans que es produeixi qualse-
vol fet delictiu.



S’inaugura l’escultura de la 
nova rotonda de Caldes de 
Malavella, que representa els 
valors del termalisme
L’embelliment de la rotonda suposa la fase 
final de l’arranjament de la carretera de Lla-
gostera, que va inaugurar-se el març del 
2018.

El passat 14 de novembre es va inaugurar 
l’escultura inspirada en l’escut de Caldes de 
Malavella que ja es troba instal·lada al mig de 
la rotonda de Cal Ferrer.
L’escultura, de dos metres d’alçada aproxima-
dament, està feta de pols de marbre i resina 
especialitzada. Està ubicada dins d’una font 
ornamental amb tres brolladors que repre-
senten els principals punts de surgència de 
l’aigua termal de Caldes.
Ció Abellí ha estat l’artista responsable del 
desenvolupament de l’obra, de la qual diu: 
“l’escultura és un personatge femení, una al-
legoria de l’aigua, amb la seva potència con-



tundent però alhora delicada i benefactora 
per a la salut i el gaudi. Emergeix de l’aigua 
fent referència a l’escut de Caldes”.
Per la seva banda l’alcalde, Salvador Balliu ma-
nifesta: “la Ció és una escultora vinculada amb 
el municipi i des del principi va saber captar 
i plasmar l’essència de Caldes de Malavella 
en aquesta figura que representa, no només 
els valors del termalisme, sinó que també vol 
ser un homenatge a la figura de la dona i al 
feminisme”.
La cassanenca Ció Abellí ha estat treballant en 
aquesta obra durant tot l’estiu, fent l’original 
en argila i passat a resina per col·locar-la al gi-
ratori del centre de Caldes de Malavella.
Ara fa tres anys l’Ajuntament va desenvolu-
par un projecte per valorar l’estat del poble. 
Una de les conclusions a les quals es va arri-
bar és que els valors del termalisme, així com 
la vinculació del poble amb l’aigua no es ve-
ien reflectits enlloc. Va ser aleshores quan va 
decidir-se que en properes ocasions es con-
templaria un projecte que transmetés aquests 
valors caldencs. 
En l’escultura, que representa els valors del 
termalisme, la balneoteràpia i la tradició ter-
mal del municipi, també s’hi pot veure la lle-
genda local de la Marieta Salada, inspirada 
també en la dona que apareix a l’escut del 
poble. Una llegenda caldenca basada en 
una història d’amor entre una infermera que 
treballava en temps de guerra als balnearis i 
un home que va acabar ferit de mort al front 



i va rebre les cures d’una dona anomenada 
Maria i que per la seva manera de ser es deia 
que era “molt salada”. 
L’embelliment de la rotonda suposa la fase 
final de l’arranjament de la carretera de Lla-
gostera, que va inaugurar-se el març del 2018. 
En el cas de la rotonda va haver-se d’enllestir 
en una fase posterior degut a diferents ano-
malies que van trobar-se en el subsòl, així 
com diversos imprevistos provocats per so-
ques que van trobar-se en el terreny.

LES OBRES DE LA ROTONDA

Les obres van acabar a principis del desem-
bre del 2017 i van inaugurar-se al març del 
2018. Les obres van ser cabdals per refer la 
xarxa de serveis principals (enllumenat, aigua 
i clavegueram) que era molt antiga i causava 
moltes avaries. La reforma també va fer més 



amples les voreres sobre les quals es van col-
locar unes jardineres. El carrer Pla i Deniel està 
rehabilitat des de les termes fins a les noves 
restes romanes aparegudes sota el Puig de 
Sant Grau. També va recuperar-se l’antic sa-
fareig de Sant Grau.
Les obres de la carretera de Llagostera van fer-
se per millorar la seguretat en les interseccions 
i per millorar tant la circulació amb cotxe i a peu 
i també la imatge del poble.
Per a l’alcalde Salvador Balliu: “Estem satisfets 
del resultat, les obres de la carretera ja acaba-
des, amb la rotonda i l’escultura representant 
el municipi, suposen una millora substancial 
no només pel que fa aspectes pràctics i de 
seguretat viària, també és un plus en l’em-
belliment del poble, pensant en els mateixos 
caldencs i caldenques així com en el sector 
del turisme i del comerç.”



Caldes de Malavella rebutja 
la sentència del 25% del TSJC 
i s’adhereix al manifest de 
Somescola.cat
És un dels punts destacats del ple ordinari del 
dilluns 29 de novembre, juntament amb al-
tres punts com la renovació del Jutge de Pau.

En la sessió es va aprovar per unanimitat la mo-
dificació de les bases per atorgar ajuts per re-
habilitar façanes a carrer i edificis del nucli antic, 
barri de nostra Sra. de la Llum, i edificis catalo-
gats en el nucli urbà. La modificació contempla 
la inclusió de noves obres subvencionables, 
com ara les obres per garantir l’estanqueïtat de 
la coberta, així com l’ampliació del mapa del 
nucli. L’alcalde Salvador Balliu va defensar que 
“a través d’aquestes ajudes es vol incentivar als 
veïns i veïnes del nucli antic a envellir Caldes de 
Malavella pintant i rehabilitant aquelles parets i 
façanes deteriorades amb el pas dels anys”.
També es va portar a aprovació la renovació 
dels càrrecs de Jutge de Pau i de Jutge de 
Pau substitut. Finalitzat el termini de presenta-
ció de sol·licituds i essent els únics candidats, 
es va nomenar Jutge de Pau titular a Miquel 
Casas Seriña i Jutge de Pau substitut a Ricar-
do Sole Mesonero. El punt va estat aprovat 
per 7 vots a favor i 5 en contra.
Així mateix, el ple municipal va tractar la mo-



ció d’urgència, presentada conjuntament per 
ERC, Som Caldes i Junts per Caldes, sobre la 
sentència del 25% del TSJC i de suport i adhesió 
al manifest de Somescola.cat. Els Grups Mu-
nicipals van proposar l’aprovació de diversos 
acords, com ara la defensa del model d’esco-
la catalana i la necessitat de continuar aplicant 
i avançant en l’ús social del català mitjançant 
els Projectes Lingüístics de Centre, el rebuig a 
l’atac a la llengua fet des del desconeixement 
de la realitat educativa catalana i la subscripció 
al manifest de Somescola.cat.
El punt 12 va aprovar l’atorgament de les me-
dalles a la Policia Local pels èxits i les fites 
aconseguits. Les medalles van ser atorgades 
en un acte institucional el passat 20 de no-
vembre, en què es va fer reconeixement a la 
gran tasca del Cos de la Policia Local de Cal-
des de Malavella i, també, al Cos de Protec-
ció Civil, a l’agent municipal i a l’entitat sense 
ànim de lucre Càritas.
Altres punts que es van aprovar durant la ses-
sió plenària van ser el contracte del servei de 
poda de l’arbrat municipal; la resolució del re-
curs de reposició contra l’aprovació de la rela-
ció de béns i drets a expropiar per a zona verda 
entre els carrers Josep Soler i Doctor Fleming 
i el conveni de col·laboració entre els Ajunta-
ments de Caldes de Malavella, Cassà de la Sel-
va i Llagostera per a la prestació de serveis de 
Policia Local, que permetrà millorar l’efectivitat 
de les respectives policies locals mitjançant la 
cooperació dels tres municipis.



El govern de Junts per Caldes compleix i aprova un pres-
supost pel 2022 que inclou inversions per valor de 4,8 
milions d’euros com el nou centre cultural - biblioteca, 
un nou carril de vianants i per bicicletes entre el nucli 
i Can Solà, asfaltatges i millores en voreres. També s’in-
crementa la despesa social i especialment en l’atenció a 
les necessitats d’habitatge. La sostenibilitat continua es-
sent un eix principal del govern amb estudis de mobilitat 
sostenible i auditories energètiques dels edificis munici-
pals. És un pressupost valent, per agafar força per la re-
cuperació postpandèmica i a més compta amb un fons 
de contingència per atendre les necessitats socials que 
puguin incrementar-se. Tota la gent de Junts per Caldes 
ens prenen els compromisos seriosament. Estem a favor 
del nou centre cultural - biblioteca, de fer camins de via-
nants i per bicicleta per concretar nucli i urbanitzacions, 
i d’avançar en totes les millores que ens calen per a un 
futur millor. I per fer realitat tot això, cal incloure-ho als 
pressupostos i votar-hi a favor. Això fem nosaltres. És sor-
prenent com SomCaldes i Esquerra van votar en contra 
d’aquest pressupost i en conseqüència en contra de les 
seves millores. Ja hi estem acostumats, mentre el govern 
de Junts per Caldes anem fent feina i millorant Caldes, 
en veureu d’altres que van votant en contra de totes les 
millores. Hem deixat enrere dos anys molt complicats a 
causa de la pandèmia. Tothom ha patit, d’una manera o 
d’una altra, els seus efectes, però ara que hem encetat 
un nou any, ens hem de proposar entre tots de mantenir 
i augmentar la vitalitat del nostre municipi. A mesura que 
la situació ens ho permeti, és hora de ser positius, sortir al 
carrer, participar de tota mena d’actes ajudar-nos mútua-
ment, donar tot el suport a les entitats i fer que Caldes de 
Malavella brilli per la força de la seva gent. Som-hi!



En el passat ple extraordinari de desembre en què es va 
presentar a debat el pressupost pel 2022 el Grup Muni-
cipal d’ERC-AM vam votar NO. De res van servir els nos-
tres esforços i oferta per arribar a un acord per tal de 
millorar-los en aspectes fonamentals com són l’habitat-
ge per la gent jove, pel futur de les noves generacions 
i futures famílies, així com de la gent gran. Tampoc vam 
poder tenir l’oportunitat de buscar oportunitats d’acord 
per tal que les promeses buides de l’ajuntament per un 
futur més sostenible. La temptació de poder arribar a un 
acord amb C’s, com en altres ocasions va ser l’elecció de 
l’equip de govern. Tampoc vam poder votar a favor de 
la proposta més destacada del pressupost, la nova Bi-
blioteca, amb un pressupost molt elevat, però que no ha 
estat ben explicat no justificat, que bé mereix no sols mes 
i millor comunicació, sinó quelcom tan fonamental com 
és la participació de veïnes i veïns, entitats i en particular 
dels professionals que li donaran vida i el convertiran en 
servei a la població. En aquest sentit, hem fet una al·le-
gació a l’ajuntament reclamant aquesta participació que 
permeti posar criteri en el projecte. Per últim, veiem amb 
preocupació, com moltes veus en el poble, la passivitat 
irresponsable de l’equip de govern en un projecte com 
és el de l’aparcament per camions dels antics terrens de 
la Repsol que sens dubte, si es porta a terme, pagarem 
en forma de risc viari, sorolls, embussos, incomoditats, i 
potser més que algun accident. Quin model de poble 
vol l’equip de Govern? Nosaltres volem un on la qualitat 
de vida de la gent sigui la raó de ser. Un record per to-
tes i tots els que pateixen amb el rigor de la nova crisi de 
preus.



S’acosta el ple de gener, o segurament quan llegiu això 
ja s’haurà celebrat, i nosaltres us hem d’explicar en 3 parà-
grafs el que ha passat des d’octubre. No ens cansarem 
de denunciar aquest desgavell i, sobretot, la falta de vo-
luntat política per part de l’equip de govern de què les 
opinions de l’oposició siguin conegudes per tothom. 
El ple de novembre des de SOM Caldes presentàvem 
una moció per tal de fomentar des de l’Ajuntament l’ús 
del català. L’equip de govern es va alinear amb Ciuda-
danos, ja comença a ser habitual, i va votar-hi en contra. 
En la justificació del seu vot i parlant específicament dels 
documents i programes de gestió municipal, es va dir 
que ja s’estava fent. En alguns aspectes no és així, només 
cal que demaneu un volant d’empadronament i veurem 
com està redactat en castellà tot i que la llei 12/2005 re-
gula específicament poder fer-ho en català.
Aquest ple presentàvem també una moció en contra de 
l’ampliació de l’aeroport del Prat i pel foment de la xarxa 
de ferrocarril de rodalies, però com no podia ser d’altra 
manera també va ser tombada amb els vots en contra de 
Junts i Ciudadanos. En aquest espai us hauríem de parlar 
també dels plens extraordinaris de taxes i pressupostos, 
però no tenim prou espai i en breu rebreu a casa una 
nova edició de la Font que explicarà la nostra postura. 
Us podem avançar, però que hi vam votar en contra tot 
i que els pressupostos es van aprovar no sabeu gràcies 
a qui? Doncs sí: Ciudadanos. Per últim, us volem explicar 
que des de SOM Caldes fa temps que demanem expli-
cacions sobre el tancament de certs camins públics. És 
per això i sobretot arran de l’atac d’uns gossos contra un 
ciclista al camí de Can Xiberta, que hem demanat una 
comissió informativa especial per a parlar d’aquest tema. 
Si voleu saber més del que fem o el que pensem ens 
podeu trobar a les xarxes: somcaldes.org



Estem vivint moments d’incertesa, moments molt com-
plicats per molts veïns de Caldes de Malavella i des del 
nostre grup volem primer de tot, agrair la feina feta, so-
bretot de Policia Local i Protecció Civil, però sense obli-
dar-nos de tot el personal que treballa a l’Ajuntament, 
a les instal·lacions Esportives, Biblioteca, espai Aquae, 
Serveis Socials, brigades, personal del servei de neteja; 
per l’esforç que diàriament fan per suplir als companys/
es que van donant positiu en covid-19, i repercuteixi el 
menys possible en els serveis públics i el manteniment 
de les instal·lacions.
També vull agrair l’adaptació que ha fet tot els establi-
ments i comerços, en horaris, dies d’obertura, per no 
deixar de donar el servei a la ciutadania i compaginar 
amb les nombroses baixes de personal pels positius en 
covid-19.
Gràcies a tots, perquè això si és FER POBLE!!!
Des del nostre grup ens hem proposat per aquest any, 
prioritzar 3 eixos,
1. Seguretat Ciutadana: Dotar i millorar els recursos hu-
mans i materials a la Policia Local per tal que puguin des-
envolupar la seva tasca de la millor manera possible.
2. Habitatge social: que la compra d’habitatges per des-
tinar-los a ús social es pugui realitzar i alhora augmentar 
el nombre d’habitatges a la borsa, apostant per un canvi 
de gestió de la mateixa.
3. Connectivitat dels nuclis perifèrics (urbanitzacions) amb 
el centre del poble: aconseguir que sigui una realitat que 
des de tots ells sigui possible accedir al centre urbà ca-
minant i amb seguretat.



Desde Ciutadans Caldes de Malvella ¡Dónde está el go-
bierno de España, qué está haciendo para los españoles!
Canarias, la Palma, 8 visitas prometiendo soluciones eco-
nómicas urgentes que ya ascendían a 1.000 millones de 
euros. 1ª ayuda, 30 casas de madera para 30 familias que 
solo llegaron 3 de las cuales inhabitables, sin luz, agua y 
ventanas inadmisible. Sr. Presidente, es usted un embus-
tero.
Pobres vecinos de la Palma qué han perdido su vivien-
da, su trabajo, su alimento básico. Gracias a asociaciones, 
colectivos, entidades, vecinos, paisanos canarios han po-
dido tener la alimentación necesaria para subsistir, ¿qué 
ha aportado su gobierno? 00’00. Muy lamentable e in-
sostenible. ¿Cómo ha tenido la valentía de ir 8 veces a la 
Palma prometiendo el oro y el moro?
¿Dónde está la dignidad de un presidente que única-
mente apareció para hacerse la foto? No lo digo yo, lo 
hemos visto todos los españoles y todo el planeta. Sr. 
Presidente ¿qué diría usted si estuviera en la oposición? 
Eso si, usted y su gobierno no se están de nada, dietas 
astronómicas, sueldos, coches de alta gama, fiestas y Fal-
cón hasta para ver un concierto, etc. Sr. Presidente, cuan-
do vamos a recibir las facturas de luz con importes com-
parativos al 2018. Sr. Presidente, usted ha montado un 
gobierno sin control, no pueden controlar estas subidas 
abusivas por encima de la legalidad, usted no puede o 
no quiere solucionar este gran problema, le digo que su 
gobierno es una compañía sin cuartel, en plena pande-
mia subiendo los productos básicos y alimentación hasta 
un 300%. Sr. Presidente, todo lo que está ocurriendo en 
nuestro país nunca había ocurrido y usted sigue negan-
do todo. Sr. Presidente, posiblemente y espero que un 
día rinda cuentas.



L’Ajuntament ha creat la seva nova publicació, de la qual 
disposa gairebé del 90% d’espai mentre que els partits 
polítics ens hem de conformar amb 1.750 caràcters.
Nosaltres tenim molta cosa a dir i amb aquest espai no 
en tenim prou.
Amb el BIM ja en teníem prou si havíem d’estar limitats.
https://drive.google.com/file/d/1SjJIVfGjqCLVE2LTB4p-
J2KSTyeR_BAm/view?usp=sharing
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