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Caldes de Malavella
acull la presentació de
l’Associació de Viles
Termals de Catalunya
L’Associació de Viles Termals està formada per municipis
termals de 12 comarques diferents i hi ha la previsió que
n’entrin quatre més en representació de quatre comarques noves.
El dimecres 16 de març es va
presentar al Balneari Vichy
Catalan la nova Associació
de Viles Termals de Catalunya. En l’acte hi van assistir la
Sra. Carme Rubió: Subdirectora general de Desenvolupament Turístic Territorial de
la Direcció General de Turisme; la Sra. Meritxell Caudet,
cap dels Serveis d’Informació i Atenció Turística de la
Generalitat de Catalunya;
el Sr. Norbert Bes: director

del Patronat de Turisme de
Girona; la Sra. Marta Ferrero: directora del Patronat de
Turisme de Tarragona; també el Sr. Jordi Anglí: President de l’Associació Balneària de Catalunya. A banda
també hi van ser presents
membres del sector privat
termal de Catalunya i representants de les viles termals
adherides.
Per a l’alcalde de Caldes de
Malavella, i president del

Tenim una oferta turística
que no és estacional, que
reparteix la demanda al
llarg de tots els mesos de
l’any, i això és una oportunitat, hem d’aprofitar les
nostres aigües
PRESIDENT DE L’ASSOCIACIÓ DE VILES
TERMALS DE CATALUNYA

Isidre Pineda
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Viles Termals

Ple extraordinari

Consell Comarcal de La Selva, Salvador Balliu: “és un
goig veure com tots els municipis termals fem pinya per
desenvolupar coordinadament els recursos existents
a l’entorn, tot creant un espai comú de coneixement i
promovent la millora i manteniment de l’espai turístic
urbà. Això ens permetrà dur
a terme actuacions d’investigació, desenvolupament
i innovació, tot implantant
actuacions de protecció
medioambiental i sanitària
de les aigües minerals entre
d’altres”.

Per la seva banda el President de l’Associació de Viles
Termals de Catalunya, Isidre
Pineda, va assenyalar que:
“tenim una oferta turística
que no és estacional, que
reparteix la demanda al llarg
de tots els mesos de l’any,
i això és una oportunitat,
hem d’aprofitar les nostres
aigües“.

gràfic de l’Associació (web
i vídeos promocionals). Els
diferents municipis adherits
van pujar a l’escenari per explicar les seves singularitats.
També es van presentar els
nous municipis convidats
a adherir-se a l’associació:
Baix Pallars (Pallars Subirà),
Gandesa (Terra Alta), Vall de
Boí (Alta Ribagorça) i Sant
Climent Sescebes (Alt Empordà).

personal tècnic i que servirà d’instrument per poder
treballar d’una manera més
còmoda”.

És un goig veure com tots
els municipis termals fem
pinya per desenvolupar
coordinadament els recursos existents a l’entorn,
tot creant un espai comú
de coneixement i promovent la millora i manteCarme Rubió, subdirectora niment de l’espai turístic
general de Desenvolupaurbà. Això ens permetrà
ment Turístic Territorial de la
Direcció General de Turisme, dur a terme actuacions
en el seu parlament va deixar d’investigació, desenvola porta oberta a properes lupament i innovació, tot
col·laboracions entre l’entitat implantant actuacions de
L’acte, que va començar i la Generalitat “l’Associació protecció medioambienamb la benvinguda de Sal- té una entitat economicotal i sanitària de les aigües
vador Balliu als assistents, administrativa pròpia, que
va mostrar el nou material permetrà la contractació de minerals entre d’altres

Jordi Anglí, president de
l’Associació Balneària de Catalunya va felicitar a tots els
municipis per la iniciativa i
va detallar que “les aigües
mineromedicinals són un
bé escàs, que no tothom
en pot gaudir i tenim, entre tots, la responsabilitat de
treure’n el màxim potencial“.
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En acabar l’acte institucional es va fer una fotografia de grup a l’exterior del
Balneari Vichy Catalan. Els
assistents es van desplaçar a peu fins a les Termes
Romanes i l’Espai Aquae,
on es va fer una fotografia
informal a les termes amb
barnussos. El Balneari Prats
va acollir el dinar de germanor i qui va voler va poder acabar la jornada amb
una proposta d’activitat al
PGA Catalunya Resort.
L’Associació compta amb
l’adhesió de representants
de tot el territori català,

ALCALDE

Salvador Balliu

comprès per 12 comarques.
Així l’Associació està formada per: Caldes de Montbui
(Vallès Oriental) que és el
municipi que presideix l’entitat, seguida de Caldes de
Malavella (La Selva) – que
la vicepresideix, també Caldes d’Estrac (Maresme), El
Vendrell (Baix Penedès), La
Garriga (Vallès Oriental),
Les (Vall d’Aran), Montbrió
del Camp (Baix Camp), Naut
Aran (Vall d’Aran), Santa Coloma de Farners (La Selva),
Santa Coloma de Gramenet
(Barcelonès), Sant Hilari Sacalm (La Selva) i Vallfogona
de Riucorb (Conca de Barberà).

L’Ajuntament inicia la licitació
del nou contracte de serveis de
neteja dels edificis municipals
La licitació es divideix en tres lots, esports, educació i altres edificis municipals, i ascendeix a més d’un milió d’euros.
El dilluns 7 de març va tenir
lloc un ple extraordinari a
l’Ajuntament de Caldes de
Malavella en què es va tractar, entre altres punts, l’aprovació de la pròrroga del conveni de l’enllumenat públic
exterior entre l’ens municipal
i la Diputació de Girona i la
licitació del contracte de serveis de neteja dels edificis
municipals de l’Ajuntament.
Pel que fa a la licitació del
nou contracte de serveis de
neteja de les dependències
municipals, es durà a terme
mitjançant procés obert i,
com a novetat, es divideix en
tres lots: esports, educació i
la resta d’edificis municipals.
Per cada lot, es pot presentar una empresa diferent,
d’aquesta manera es dona
oportunitat a les empreses
petites a presentar-se. El
contracte tindrà una llargada
de tres anys i es podrà prorrogar fins a dos més. El pressupost dels tres primers anys
d’aquest servei ascendeix als
1.033.524,80 €. Altres canvis
que inclouen els plecs de
la nova licitació són que no
s’acceptaran proposicions
que redueixin el personal o

les hores de servei previstes
per a cada centre, així com
es demana un control de
l’horari del personal i mantenir-ne informat al servei
tècnic. Aquest punt va estar
aprovat per unanimitat.
Per al regidor de l’àrea,
Pere Oliveras, “cal agrair els
serveis jurídics i tècnics de
l’Ajuntament per la gran tasca que han desenvolupat
des de l’agost del 2021 per
tal de donar valor i millorar
la rendibilitat del servei de
neteja de les dependències
municipals. També cal donar
les gràcies al personal dels
diferents equipaments, per
mantenir-nos informats sobre les necessitats de cada
espai i així poder dur a terme
un servei més efectiu”.
Al final de la sessió la regidora d’Igualtat, Ana Belén
López, va llegir el manifest
del Dia Internacional de les
Dones de l’Associació Catalana de Municipis.
Alhora, es va condemnar
l’atac militar injustificat per
part de l’exèrcit rus cap a
Ucraïna, en aquest sentit,

1.033.524,80 €

És el pressupost dels tres primers
anys d’aquest servei

l’Ajuntament de Caldes de
Malavella es va adherir a la
declaració del Fons Català
de Cooperació al Desenvolupament i la Xarxa d’alcaldes
i alcaldesses per la Pau de
Catalunya sobre el conflicte
a Ucraïna que defensa que
“cal contribuir a desescalar el
conflicte i apostar per la desmilitarització de la zona i per
l’establiment d’un diàleg enfocat a la construcció de pau”.
Per a l’alcalde, Salvador Balliu, “l’Ajuntament de Caldes
ha col·laborat amb el lloguer
d’una furgoneta per traslladar aliments, medicaments,
roba i altres productes de
primera necessitat cap a la
frontera de Polònia amb
Ucraïna. Vull donar les gràcies públicament als caldencs
i caldenques per les seves
aportacions i la seva voluntat
d’ajudar als refugiats d’Ucraïna. Gràcies a tots per la vostra solidaritat”.
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Ple de gener

Ple de gener

aquesta ordenança obliga a l’habitatge a tenir una
placa amb el telèfon del
propietari o l’empresa que
n’està al càrrec i permet actuar sobre els propietaris
en cas d’incompliment de
la nova normativa. En cas
que la policia detecti una
vulneració de les bases,
es procedirà a denunciar
a les persones infractores,
però també es comunicarà
al propietari que els usuaris
de l’habitatge turístic han
de ser desallotjats.

Caldes de Malavella
impulsa un habitatge
d’ús compartit per a
joves
Va ser un dels punts aprovats en el ple municipal celebrat el mes de gener.

El vespre del 31 de gener
es va celebrar una sessió
plenària ordinària a l’Ajuntament de Caldes de Malavella en què es destaca
l’aprovació del Projecte de
la nova Biblioteca – Centre
Cultural; l’Ordenança reguladora dels habitatges d’ús
turístic del municipi i les bases reguladores de la cessió d’ús temporal d’habitatge compartit per a joves.
En el ple es va aprovar inicialment el projecte de l’obra
i mobiliari de la nova Biblioteca – Centre Cultural. Enguany es procedirà a licitar
i adjudicar l’obra, que ha
estat supervisada pel Col·
legi Oficial d’Arquitectes.
L’equipament municipal de
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1.600 m2 serà l’epicentre de
l’activitat cultural a Caldes i
inclourà sales per infants i
joves, sales per entitats, sales d’exposicions, sales de
conferències, un espai per
la ràdio, entre altres. L’alcalde Salvador Balliu va posar
en relleu que “se li donarà
un ús molt polivalent i donarà un gran servei al bell
mig de Caldes”.
Alhora es va aprovar l’Ordenança que regula els
habitatges d’ús turístic del
municipi. Es tracta d’una
eina que neix a partir de
diferents reclamacions per
part dels veïns i permet
actuar de manera més ordenada amb tots els habitatges turístics. Així doncs,

Creiem que és una bona
eina que ens ajudarà a
ordenar aquesta activitat econòmica que ha incrementat notablement
durant la pandèmia. Que
hi hagi habitatges d’ús
turístic és un fet positiu,
però l’activitat turística ha de ser compatible
amb la residencial.
REGIDOR DE JOVENTUT

Sergi Mir

Pel regidor de turisme, Sergi Mir, “creiem que és una
bona eina que ens ajudarà
a ordenar aquesta activitat
econòmica que ha incrementat notablement durant
la pandèmia. Que hi hagi
habitatges d’ús turístic és
un fet positiu, però l’activitat turística ha de ser compatible amb la residencial”.
Finalment, un dels punts
que es va tractar va ser
l’aprovació de les bases re-

guladores de la cessió d’ús
temporal d’habitatge compartit per a joves. Seguint
aquesta línia, es va considerar que era d’interès per
aquest municipi l’impuls
d’una política social per tal
de donar sortida a les necessitats d’habitatge dels
joves, perquè no marxin
de la població degut a les
dificultats per accedir a una
vivenda en el mateix municipi. Entre aquests bases,
s’inclou que la persona ha
hagut d’estar empadronada a Caldes de Malavella
durant els últims dos anys.
Amb l’aprovació d’aquestes
bases es crearà una borsa
nova d’habitatge d’ús compartit per a joves de 18 a 35
anys, franja que representa
el 19% de la població de
Caldes. S’ofereix lloguers
d’ús temporal amb un límit
d’un any i renovable fins a 2
anys. En definitiva, aquesta
tipologia de pisos van dirigits a persones joves que
volen fer aquest primer pas
cap a l’emancipació i que ja
disposen d’una sèrie de recursos econòmics, però no
els suficients per fer front a
un lloguer.

19

%

És el percentatge de població
caldenca, compresa entre 18 i 35
anys.

jecte posem en pràctica facilitats perquè els joves puguin accedir a l’habitatge i
frenar aquest èxode que
ens trobem quan els joves
han de marxar a viure fora
del municipi”.

És el resultat d’una feina
que s’està duent a terme
des de fa molt de temps.
Amb aquest projecte posem en pràctica facilitats
perquè els joves puguin
En el ple es va aprovar
inicialment el projecte El primer pis que entrarà accedir a l’habitatge i
de l’obra i mobiliari de en aquesta borsa està ubi- frenar aquest èxode que
la nova Biblioteca – Cen- cat al carrer Major, al centre ens trobem quan els jotre Cultural. Enguany es de la vila termal. El regidor ves han de marxar a viure
de joventut, Sergi Mir, va
procedirà a licitar i adju- ressaltar que “és el resultat fora del municipi.
dicar l’obra, que ha estat d’una feina que s’està duREGIDOR DE JOVENTUT
supervisada pel Col·legi ent a terme des de fa molt Sergi Mir
de temps. Amb aquest proOficial d’Arquitectes.
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Pels Valents

Pels Valents

11.050 € recaptats amb la
Marxa solidària contra el càncer
infantil Pels Valents
sorteig que va ser possible
gràcies a la col·laboració de
nombrosos
establiments
del municipi. Per acabar de
dinamitzar l’activitat també
es va dur a terme una màster class de zumba.
RÈCORD DE PARTICIPACIÓ

Aquesta va estar la xifra que es va recaptar en la quarta edició de la marxa impulsada
per la Policia Local de Caldes de Malavella que es va celebrar el mes de febrer. Tots
els fonts aconseguits es destinaran a la investigació del càncer infantil.

La jornada ha superat totes les nostres expectatives, estem molt contents
de la fita que hem assolit i
de veure tanta solidaritat.
Continuarem treballant
per arribar encara més
lluny amb la campanya
Pels Valents
SOTSINSPECTOR EN CAP

Xavier Muñoz
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El diumenge 13 de febrer a
les nou del matí es va donar
el tret de sortida a la quarta edició de la Marxa Pels
Valents organitzada per la
Policia Local de Caldes de
Malavella, amb el suport de
l’Ajuntament. Enguany s’ha
batut el rècord de participació amb un total de 1.192
inscrits.
El matí ben d’hora la Rambla
d’en Rufí ja es va començar
a emplenar de participants
que recollien el seu dor-

sal o feien la inscripció per
la marxa solidària contra el
càncer infantil. En aquesta
edició els assistents van poder gaudir de l’entorn natural de Caldes de Malavella
recorrent dues rutes diferents: una de curta (6 km) i
una de llarga (9 km).
A mesura que les persones
acabaven la marxa i arribaven a l’esplanada, se’ls donava un esmorzar inclòs en
la inscripció. A més a més, al
llarg de la jornada es van repartir diversos premis d’un

La jornada solidària va permetre recaptar 11.050 €, un
èxit tenint en compte que la
iniciativa va recaptar 4.350 €
el 2019, 8.510,13 € el 2020
i 3.100 € el 2021 en la seva
edició virtual. Els fons aconseguits s’entregaran directament a l’Hospital Sant Joan
de Déu de Barcelona per a
la investigació del càncer infantil.
Des de la Policia Local, organitzadors de la marxa, fan un
molt bon balanç de la jornada. Pel sotsinspector en cap

Xavier Muñoz: “la jornada
ha superat totes les nostres
expectatives, estem molt
contents de la fita que hem
assolit i de veure tanta solidaritat. Continuarem treballant per arribar encara més
lluny amb la campanya Pels
Valents”.
Per a l’alcalde, Salvador Balliu: “l’ambient solidari que
s’ha viscut avui a Caldes de
Malavella ha estat extraordinari. Un cop més, agraeixo el
gran esforç i dedicació de la

L’ambient solidari que
s’ha viscut avui a Caldes
de Malavella ha estat extraordinari. Un cop més,
agraeixo el gran esforç
i dedicació de la Policia
Local, aquest resultat tan
positiu ha estat gràcies a
la implicació de tot el cos,
que ha treballat de forma
incansable per ajudar als
nens i nenes que pateixen
càncer.
ALCALDE

Salvador Balliu

Policia Local, aquest resultat
tan positiu ha estat gràcies
a la implicació de tot el cos,
que ha treballat de forma incansable per ajudar als nens i
nenes que pateixen càncer”.

11.050 €

És la quantitat recaptada el dia de la
jornada solidària
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Seguretat ciutadana

Seguretat ciutadana

És l’extensió que sumen els tres
municipis, amb molts trets en comú

Acord amb les policies de Cassà
de la Selva i Llagostera
L’acord feia tres anys que s’estava treballant i l’1 d’abril es va formalitzar en un acte institucional a Cassà de la Selva

A través d’aquest conveni els tres municipis en
sortim beneficiats, ja que
estalviem en la compra
de material, recursos,
cursos de formació, entre altres. També hi guanyem en seguretat perquè en moltes situacions,
el fet que hi hagi més recolzament policial, ajuda
a controlar l’ordre
ALCALDE

Salvador Balliu
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El divendres 1 d’abril es va
dur a terme la signatura de
l’acord per part dels alcaldes
dels tres consistoris, Robert
Mundet, alcalde de Cassà de
la Selva; Salvador Balliu, alcalde de Caldes de Malavella i
Antoni Navarro, alcalde de
Llagostera. A l’acte hi van assistir també representants de
la policia local dels tres municipis i del cos de Mossos d’Esquadra, el Sr. Jordi Martinoy
Camos, director dels Serveis
Territorials d’Interior a Girona,
el Sr. Albert Bramon, subdelegat del Govern de l’Estat a
Girona, així com regidors i regidores dels tres consistoris.

Es tracta d’un acord pioner
a les comarques gironines
entre les tres policies locals
per fer serveis conjunts i
compartir tant material com
formació. Els tres cossos
sumen una plantilla de 48
efectius i donen servei a uns
municipis que, en conjunt,
superen els 27.000 habitants.
El conveni, que culmina un
camí engegat ara fa tres
anys, permetrà millorar la
coordinació i, de retruc,
incrementar l’eficàcia dels
agents a l’hora d’atendre
emergències, combatre de-

lictes i dur a terme controls
de trànsit.
Aquests tres municipis tenen molts trets en comú a
més d’una extensió considerable, sumen gairebé
180 km², els tres estan situats als extrems de les seves
comarques i comparteixen
alguns serveis com l’Àrea
Bàsica de Salut o l’ensenyament de secundària, on els
alumnes de Caldes de Malavella es reparteixen als instituts de Llagostera i Cassà
de la Selva. Així mateix, les
tres poblacions tenen gran
part de la població dispersa en veïnats rurals i en urbanitzacions i comparteixen
un gran entramat de camins
i vies verdes. És per tot això
que el conveni representa una aposta per la millora
tant de la capacitat i gestió
del servei policial així com
l’optimització dels seus recursos.

180

km2

UN ACORD QUE UNEIX
ESTRATÈGIES

L’acord inclou un pla de
treball conjunt, la compra
unificada de material per
estalviar recursos, així com
un pla de formació conjunta
i continuada que permetrà
enfortir la relació entre el
personal de les tres poblacions i compartir els coneixements i experiències.
Es preveu un catàleg de punts
estratègics repartits pels tres
municipis per fer controls de
seguretat i de trànsit, així com
un catàleg de situacions de
risc o d’emergència que permetrà reforçar les actuacions
amb el personal dels altres
dos municipis sempre que
sigui necessari.

A la pràctica, aquests objectius ja s’estan complint al territori amb diferents actuacions i detencions que s’han
practicat posant de manifest
la millora de l’efectivitat del
cos policial per les sinergies
creades entre els tres cossos
policials.
El redactat d’aquest conveni que ha posat d’acord
als diferents grups polítics
dels governs locals dels
tres municipis ha estat possible gràcies al treball de
les regidories de governació encapçalades per Marià
Montsunyer a Cassà de la
Selva, Sergi Mir a Caldes de
Malavella i Antoni Navarro a
Llagostera.

L’alcalde de Caldes de Malavella, Salvador Balliu, va
posar en valor que “a través
d’aquest conveni els tres
municipis en sortim beneficiats, ja que estalviem en
la compra de material, recursos, cursos de formació,
entre altres. També hi guanyem en seguretat perquè
en moltes situacions, el fet
que hi hagi més recolzament policial, ajuda a controlar l’ordre”.
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Els partits opinen

Des de Junts per Caldes volem aclarir algunes informacions malintencionades que han sortit sobre l’aparcament de camions. Us expliquem concretament què implica esvair dubtes. Perquè tothom conegui quina és la realitat.
Una empresa privada va sol·licitar una llicència per utilitzar l’antic solar de Repsol Butano com un aparcament per camions.
Aquest terreny és privat i està previst segons el planejament urbanístic que tingui usos industrials i comercials. L’empresa ha
demanat fer un ús provisional, una circumstància prevista i admesa segons la llei d’urbanisme i el planejament urbanístic de
Caldes. Aquest ús provisional cal renovar-se cada tres anys.
Una llicència és acte reglat, això vol dir si compleix amb el que marca la normativa s’ha d’autoritzar. El que s’està fent per
part dels tècnics municipals i de la Generalitat (Agència Catalana de l’Aigua, residus, carreteres i urbanisme) és estudiar
amb detall tots els riscos que hi ha i que compleixi amb la llei. Si una empresa privada, vol fer un projecte en una parcel·la
privada, complint amb tot el que marca la normativa, la llei obliga a autoritzar-lo. En el cas de la sol·licitud de l’aparcament
de camions, haurà de passar tots els filtres tècnics i legals, i si compleix amb tots els requisits no es podrà denegar, s’estarà
obligat a autoritzar.
Ens agrada un aparcament de camions? No, no ens agrada, però quan es governa s’ha de ser responsable i el govern de
Junts sempre actua responsablement. Des d’alguns partits de l’oposició s’ha especulat, llançat falsedats i s’han dit molts
disbarats. Han pogut parlar amb els tècnics i han tingut la informació que han demanat, però alguns juguen a embolicar,
enredar i a confondre. Des de Junts per Caldes actuem sempre amb serietat, prudència i total transparència.

Els partits opinen

En aquesta edició no hi ha text del partit PSC Caldes perquè no ha arribat l’escrit per poder-lo publicar. Disculpin les molèsties.

Carmelo Vico
Regidor no adscrit
En el passat ple del mes de març vam viure una altra mostra del tarannà poc participatiu de l’equip de govern en ser rebutjades, ja per segona vegada, les dues mocions conjuntes que demanaven una àmplia participació en les polítiques de
sanitat i a la proposta de creació d’una comissió per assegurar la correcta gestió dels mitjans de comunicació públics. Manca
de voluntat política en la participació, que es demostra en detalls com és la poca formalitat en les convocatòries d’òrgans
d’importància sensible com és la comissió d’igualtat. Manca de voluntat per permetre la participació, no sols dels grups
municipals, sinó de les veïnes i veïns que ens han portat a liderar una campanya participativa sobre la futura Biblioteca, un
projecte de pressupost elevat i ple d’incerteses de tota mena.
També vam preguntar a l’alcalde pel projecte del pàrquing de camions, gestionat de manera soterrada i silenciosa, amagant l’elevat impacte que tindrà pel poble en forma de risc d’accidents, cues, sorolls i contaminació, així com problemes
de convivència i aparició de negocis i activitats del tot indesitjables. És intolerable, i vam deixar clar que l’equip de govern,
amagant-se darrere de la proposta d’activitat privada, no defensa el bé comú ni es preocupa pel benestar de veïnes i veïns.
Tot ha estat gestionat amb discreció i sense donar oportunitats a la participació.
Un cop mes, el grup d’ERC-AM ha fet un esforç per informar a la població i presentar al·legacions a aquest despropòsit que
tant de mal farà al poble, i sobretot a les persones que ho hauran de patir.
Tot demostra que l’equip de govern no té projecte ni model pel futur del poble. A ERC-AM el tenim, i està centrat en les
persones, el seu benestar, i el bé comú.

En el pleno Extraordinario del pasado 7 de marzo 2022,comunique Oficialmente que dejaba de militar y como afiliado al
partido político Ciudadanos Cs. Pasando al grupo mixto no adscrito en el Ajuntament de Caldes de Malavella.
En el cual seguiré trabajando para todos los ciudadanos de este municipio hasta finalizar esta legislatura, tal y como nos
comprometimos con nuestros ciudadanos.
Al mismo tiempo quiero comunicar a todos los caldenses y caldensas, que desde el pasado 2 de marzo me incorporé a la
nueva formación política Valents para así poder con toda mi ilusión y coraje trabajar intensamente con todos los ciudadanos
de Caldes llegando a cada autónomo. Pyme, empresa y vecinos en general para conocer de viva voz y codo con codo los
problemas y necesidades urgentes, ya que son una inmensidad debido a varios años muy duros pasando por una gran
crisis Economía Social y Sanitaria desde hace demasiado tiempo.
Si todos me permitís cuento con vuestra presencia y ayuda trabajando codo con codo sin distinción, porque si todos trabajamos a una lo conseguiremos.
Cuento con todos vosotros.

En aquesta edició no hi ha text del partit SOM Caldes perquè no ha arribat l’escrit per poder-lo publicar. Disculpin les molèsties.

No podem obviar en aquesta publicació l’opinió de moltes persones del poble que mostren el seu desacord amb la implantació del pàrquing de camions en els terrenys de la REPSOL-BUTÀ i, a més, mostrar-los el nostre suport tal i com han
fet els altres partits de l’oposició. Caldria preguntar-se a qui pertanyen els terrenys de la REPSOL-BUTÀ. Són propietat de
l’Ajuntament? En aquest cas, els beneficis serien per al consistori. Són de propietat privada? De ser així, Caldes no en trauria
cap benefici, només maldecaps amb la circulació de tants camions, dos-cents per a ésser més exacte.
No volem entrar en detalls respecte a la contamiació i la saturació de la circulació.... Qui en traurà profit?
On ha quedat el projecte de l’any 2014 que tenia previst un aprofitament de l’aigua termal del pou REPSOL-BUTÀ i que
proposava la creació d’un hotel - lúdic termal el qual generaria beneficis mèdics i socials amb una inversió de 300.000€?
L’elaboració d’aquest projecte va produir unes despeses econòmiques que van sortir de les arques de l’Ajuntament. Per a
què ha servit? Qui ha fet negoci? Quin benefici en treuríem tots els caldencs... Més que la inversió de 300.000€ pel centre
lúdic i els corresponents llocs de treball?
L’equip de govern està decidit a tirar endavant aquest projecte del pàrquing però no estaria de més que fes una consulta
popular per a saber que pensen els caldencs dels beneficis i inconvenients que representaria. De la mateixa manera s’hauria
d’haver fet una consulta popular per a conèixer l’opinió dels caldencs pel que fa a la rotonda de la vergonya que ha representat una bona despesa i, en canvi, no s’han cobert unes altres necessitats del poble amb l’argument que no hi ha diners.
L’opinió dels caldencs no amoïna gens a l’equip de govern.
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Al mismo tiempo, quiero felicitar a todos los grupos políticos de este consistorio por el acuerdo de presentar la moción
conjunta condenando la barbarie de la invasión por Rusia a Ucrania.
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Ple de març

Pas endavant cap a la mobilitat
sostenible
L’ordenança d’ús del servei públic municipal de recàrrega de vehicles elèctrics i l’increment de dos punts de recàrrega més al municipi van ser uns dels punts tractats en
el ple ordinari del mes de març.
El dilluns 28 de març es va
celebrar una sessió plenària
ordinària a l’Ajuntament de
Caldes de Malavella.
El segon punt de l’ordre del
dia va ser una modificació
de crèdit del pressupost
d’aquest any 2022. A partir
de fons econòmics sobrants
en algunes partides, entre
altres, s’instal·laran dos carregadors de vehicles elèctrics
més en el municipi, una marquesina per aquesta tipologia d’automòbils i s’adquirirà
una furgoneta elèctrica per
a la brigada municipal. Els
nous punts de recàrrega estaran situats on es troben els
transformadors, un al costat
de l’Ajuntament i l’altre al carrer Nou, a l’alçada de la plaça
de la Selva.
Seguint aquesta línia d’actuacions, en el ple també es va
aprovar l’ordenança d’ús del
servei públic municipal de
recàrrega de vehicles elèctrics i híbrids endollables. Per
a l’alcalde, Salvador Balliu, “la
voluntat de l’Ajuntament és
incentivar l’ús del cotxe elèctric per avançar cap a una
mobilitat sostenible. Fa dos

anys que es van instal·lar els
primers carregadors i, actualment, degut a l’increment
de l’ús d’aquestes infraestructures, cal regular-ne l’accés”.
L’ordre del dia també va contemplar la concessió a l’empresa Adamo la utilització de
la infraestructura per desplegar xarxa fibra òptica a
Tourist Club. Per dur a terme
el desplegament de la fibra
a la urbanització de Caldes
de Malavella, l’empresa de
telecomunicacions té la condició obligatòria d’utilitzar la
infraestructura soterrada que
va impulsar l’Ajuntament. Així
doncs, es tracta d’una oportunitat per donar més opcions als habitants de Caldes
de Malavella a l’hora d’escollir una companyia de telecomunicacions. Balliu va afegir
que “s’està lluitant perquè la
fibra òptica arribi a Franciac,
en aquest sentit, l’ajuntament
està fent intervencions amb
diferents companyies per
aconseguir-ho”.
En darrer terme, en el ple es
va aprovar l’establiment del
servei municipal de l’Escola

S’està lluitant perquè la
fibra òptica arribi a Franciac, en aquest sentit,
l’ajuntament està fent
intervencions amb diferents companyies per
aconseguir-ho
ALCALDE

Salvador Balliu

de Música com a educació
no reglada en el Departament d’Ensenyament. Seguint aquesta línia, també es
va aprovar la modificació del
Projecte d’obres de l’Escola
de Música i d’adults a Caldes
de Malavella, que es troba
en la seva darrera fase de
construcció i estan sorgint
diferents aspectes a millorar,
com ara l’entorn que s’urbanitzarà incrementant les places d’aparcament i millores
d’accessibilitat. La intenció
és poder inaugurar l’escola
de música el mes de juny, ja
que les obres es troben en
estat avançat.

Segueix-nos!
@AjCaldesMalavella

@AjCMalavella

@ajuntamentdecaldes

comunicacio@caldesdemalavella.cat

