
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. Industrials i població.
POLICIA LOCAL Urgències: 619 70 45 46
Comissaria: 972470902 policialocal@caldesdemalavella.cat
JUTJAT DE PAU 972 47 02 25
Casa Rosa. Carrer de Sant Grau, núm 19. Dimarts i dijous, de 10 a 1
REGISTRE CIVIL A les oficines municipals
CAP 972 47 01 09 Ctra. Llagostera, 4
URGÈNCIES (CAP Cassà) 972 46 38 82
AMBULÀNCIES 972 41 00 10 / 061
SERVEIS SOCIALS D’ATENCIÓ PRIMÀRIA 972 47 04 04
C. Vall·llobera, 4.  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 107.9 972 47 13 09. Casa Rosa. 
BIBLIOTECA MUNICIPAL 972 47 23 50
MATINS: de dimarts a divendres, de 2/4 d’11 a 2
TARDES: de dilluns a divendres, de 4 a 9.
DISSABTES: de 10 a 2.
La Biblioteca obrirà els dies 22, 23, 29 i 30 de desembre, de 4 a 9 
de la tarda. Els matins i la resta de dies estarà tancada fins el 7 de 
gener. A partir del dia 8, els horaris seran els habituals.
TEATRE – CINEMA MUNICIPAL Carrer Jacint Verdaguer
SERVEI DE RECAPTACIÓ 972472009. Casa Rosa.
Els dimarts, de 9 a 2. Fora d’aquest horari, és possible l’atenció de 
les següents maneres:

 Atenció presencial a l’oficina central del Passeig Sant Salvador, 
núm. 19, de Santa Coloma de Farners

 Atenció telefònica al telèfon 902 010 027
 Atenció telemàtica a la Carpeta Ciutadana (www.selvacarpeta.cat)

Per qualsevol dubte o informació, podeu trucar també a 
l’Ajuntament de Caldes (972 47 00 05).
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 C. Vall·llobera, s/n  
turisme@caldesdemalavella.cat
Horaris: De dilluns a diumenge, de 10 a 2. El dissabte, també de 3 a 6. 
SERVEI D’AIGÜES 972 20 20 78
CORREUS 972 47 14 20. C. Sta. Maria, 11. 
FARMÀCIA Per a més informació: www.cofgi.cat
• 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 tres setmanes)
Diumenges i festius: d’11 a 1 (llevat de Nadal i Cap d’Any). 
Fora d´aquest horari i cada tres setmanes hi ha guàrdia localitzada de 
24 hores al tel. 972 47 00 96, de dilluns a 1/4 de10 fins diumenge a la 
1 del migdia. 

• 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 de la tarda (un cop cada tres setmanes).
Fora d’aquest horari i cada tres setmanes hi ha guàrdia localitzada al 
tel. 691207767: de 2 a 2/4 de 5 i de 2/4 de 9 a 10.

• X. PLANAS (Ctra Llagostera, 29; tel. 972 47 11 10)
Laborables: de 2/4 de 9 a 2/4 de 2 i de 2/4 de 5 a 2/4 de 9.
Dissabtes: de 9 a 2/4 de 2 i de 5 a 8 (a la tarda, un cop cada tres 
setmanes). Diumenges: d’11 a 1. 
Fora d’aquest horari i cada tres setmanes hi ha guàrdia localitzada al 
tel 639547204: de 2/4 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, 62 
ESCOLA LA BENAULA 972 48 00 56.  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:
Matins: de dimarts a dissabte, de 10 a 1.
Tardes: dilluns, dimarts, dimecres i divendres, e 3 a 6
ATENCIÓ CIUTADANA SOBRE RESIDUS 902 103 493
RENFE 902 24 02 02
SARFA 902 30 20 25
TEISA 972 20 02 75
TAXI  972 47 09 37 / 606 390 599

www.caldesdemalavella.catServeis i adreces d’interès
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AGENDA
Del 16 de desembre al 15 de gener

Butlletí d’Informació Municipal de Caldes de Malavella

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.

ACTIVITATS DE DINAMITZACIÓ DE
LA FIRA-MERCAT DELS DIUMENGES :
- Parada caldenca: Cada diumenge. Espai que 
permetrà a caldencs i caldenques vendre manualitats, 
productes de segona mà i d’altres. Adreceu-vos a: 
promocioeconomicacaldesdemalavella.cat o bé al 
972470005 (Ext 47).

MERCAT ECOLÒGIC DE LA SELVA: 
El primer i tercer diumenge de mes, de 9 a 2. Al 
pati de Cal Ferrer de la Plaça.

VISITES TURÍSTIQUES GUIADES 
Tots els diumenges, a les 11 del matí. Cal fer una 
inscripció prèvia a l’Oficina de Turisme. 
Preu: 3 € per persona. 

CLUB DE PASSEIG
Activitat municipal gratuïta organitzada per 
l’Àrea d’Esports de l’Ajuntament de Caldes de 
Malavella. Cada dijous, de 2/4 de 10 a 2/4 
de 12. Sortida des de la Casa Rosa.

HORARI DE NADAL DE LA BIBLIOTECA
La Biblioteca obrirà els dies 22, 23, 29 i 30 de de-
sembre, de 4 a 9 de la tarda. Els matins i la resta de 
dies estarà tancada fins el 7 de gener. A partir del 
dia 8, els horaris seran els habituals.

ELABORA’T 2015
El Servei d’Orientació Laboral de Caldes de Mala-
vella està acabant de programar els cursos de for-
mació que tindran lloc a Caldes al llarg del 2015. 
Tota l’oferta formativa sortirà publicada al web de 
l’Ajuntament i se’n repartiran programes a part.

CURSET DE BONSAI
Tots els dissabtes de gener, febrer i març, de 4 a 7 
de la tarda. Inici el 10 de gener del 2015, al C. Vall-
llobera 62. Per a més informació: tel. 972 47 03 19.
Encara sou a temps d’apuntar-vos al curset d’ike-
bana que acaba de començar. Organitzat per l’As-
sociació Ikald de Caldes de Malavella.

INSCRIPCIONS DE COL·LABORADORS 
A LES ACTIVITATS DE NADAL
Tots aquells que vulgueu participar com a 
col·laboradors del pessebre, la cavalcada o el JAN 
us podeu inscriure a l’Espai Jove, enviant un correu 
electrònic a calaromana@caldesdemalavella.cat 
o a través del formulari que trobareu a la web 
www.espaijove.caldesdemalavella.cat

DISSABTE: 13 DE DESEMBRE
MISSA DE CATEQUESI I ENTRADA 
DEL TIÓ SOLIDARI 
Hi haurà recollida d’aliments destinats a Càritas 
Parroquial. A l’Església Parroquial, a 2/4 de 7 del vespre. 
L’organitza la Parròquia i l’Espai Jove Parroquial.

XOCOLATADA 
Per recollir fons destinats a La Marató. Lloc: Pl. de 
l’Església. A partir de les 7 del vespre. L’organitza 
l’Associació de Gent de la 3a. Edat Casa Rosa.

ENCESA DE LLUMS DE NADAL I 
XERRADA INFORMATIVA SOBRE 
MALALTIES DEL COR
La xerrada serà a càrrec del doctor Miquel 
Carreras. A la Pl. de l’Església. A les 7 del vespre. 
L’organitza la Parròquia de Caldes.

PETIT CONCERT DE NADALES
A càrrec dels nens de la Catequesi. A la pl. de 
l’Església. A 2/4 de 8 del vespre. L’organitza la 
Parròquia de Caldes.

DIUMENGE, 14 DE DESEMBRE
SUBHASTA DE QUADRES DEL 
CONCURS DE PINTURA RÀPIDA
A la pl. de l’Ajuntament nou. A partir de les 10 

del matí. L’organitza l’Ajuntament de Caldes de 
Malavella i els organitzadors del Concurs de Pintura 
Ràpida. En el transcurs de l’acte també hi haurà una 
SUBHASTA D’UN JOC DE 6 COPES DE 
CAVA dissenyades, creades i pintades a mà per 
l’artista Trini GarcIa. Gentilesa de  Trijornidi Artesania.

CERCAVILA SOLIDÀRIA DE GEGANTS I 
GRALLERS PELS CARRERS DE CALDES
L’organitza la Colla Gegantera de Caldes i Grallers 
Escaldats.

PARADA GEGANTERA
Qui ho vulgui es podrà fotografiar amb els gegants 
de fusta i podrà fer voltar al gegantó. A la pl. Cruïlles, 
davant de la Casa dels Gegants. A partir de les 11 
del matí. L’organitza la Colla Gegantera de Caldes 
i Grallers Escaldats.

PARADA DE VENDA DE CALENDARIS 
DE L’HEREU RIERA
Part del beneficis obtinguts en la venda dels 
calendaris anirà destinada a La Marató de TV3. Lloc: 
pl. Cruïlles. Al llarg del matí. L’organitzen els Amics 
del Ball de l’Hereu Riera.

CAMPIONAT D’HOQUELÍN I 
XOCOLATADA SOLIDÀRIA
Lloc: pl. Ajuntament Nou. Durant tot el matí. 
L’organitza el Club Patí Caldes.

PARADA DE PRODUCTES ELABORATS 

VACANCES DE NADAL DEL SOLC
Del 24 de desembre al 7 de gener ambdós inclosos 
no es realitzaran entrevistes d’acollida. Podeu 
contactar amb nosaltres al 972 48 01 03 / 972 48 
02 66 o bé a solc@caldesdemalavella.cat.

DIMECRES DIA 17 DE DESEMBRE
QUINA SANITÀRIA (per a majors de 60 anys)
A les 5 de la tarda, a la Sala Annexa de la Casa 
Rosa. L’organitza l’equip d’Infermeria del CAP de 
Caldes amb el suport de l’Associació de Gent de 
la 3a Edat “Casa Rosa” i l’Ajuntament de Caldes 
de Malavella.

DIJOUS, 18 DE DESEMBRE
III GUAI-TEKE DELS GRUPS DE PSI-
COMOTRICITAT DE L’EEM CALDES
Al pavelló escolar de l’escola Sant Esteve, de 2/4 
de 5 a 1/4 de 7.

DINAR DE PRE NADAL DE L’ESPLAI 
“LA CAIXA”
- A les 2, a la Fonda Esteba.

DIVENDRES 19 DE DESEMBRE
EXCURSIÓ PRE-NADAL 2014 DE LA 
CASA ROSA
Sortida a Lloret de Mar. Visita a les Modes Cristi-
na, desfilada d’alta plateria, visita al Jardí de Santa 
Clotilde i dinar al restaurant Mas Romeu de Lloret. 
Preu: 40 € socis i 45 € no socis. Organitzat per 
l’Associació de gent de la tercera edat “Casa Rosa”.

III GUAI-TEKE DELS GRUPS DE INICIA-
CIÓ POLIESPORTIVA DE L’EEM CALDES
Al pavelló escolar de l’escola Sant Esteve, de 2/4 
de 5 a 1/4 de 7.

DISSABTE, 20 DE DESEMBRE
CONTES DE NADAL I TALLER DE XA-
PES DE NADAL

- A les 11 del matí, Contes de Nadal originals 
i diferents. A càrrec del grup La Sal.
- A les 12, Taller de xapes de Nadal. 

CAGA-TIÓ SOLIDARI
De 6 a 8, a la Plaça de l’Església. Recollida de ti-
quets per participar-hi als comerços de l’Associ-
ació de comerç i serveis de Caldes de Malavella 
des del 25 de novembre al 20 de desembre (amb-
dós inclosos). L’organitza l’Associació de comerç i 
serveis de Caldes amb la col·laboració de l’Ajun-
tament de Caldes de Malavella. 

ESPORTS
ESCOLA ESPORTIVA MUNICIPAL
A les 12, Mini fem. bàsquet: EEM Caldes – Bàsquet Lloret.
A les 12, Aleví voleibol: EEM Caldes – CV Olot B.

CLUB VOLEI JOVES CALDES
Sènior fem.  a les 5: CV Joves Caldes – Sant Celoni.
Sènior masculí, a les 7: CV Joves Caldes – Mataró.

UNIÓ ESPORTIVA CALDES
Benjamí B, a les 10: UE Caldes – At. C. Hostalric B.
Aleví A, a les 11: UE Caldes – Ca l’Aguidó B.
Aleví B, a les 11: UE Caldes – Ca l’Aguidó C.
 
DIUMENGE, 21 DE DESEMBRE
MERCAT ECOLÒGIC DE LA SELVA
- De 9 a 2, al pati de Cal Ferrer de la Plaça.
- A les 11, Xerrada Nadal Sa: com fer el Na-
dal més dietètic. A Cal Ferrer de la Plaça

VISITA TURÍSTICA GUIADA
A les 11 del matí. Inscripció prèvia a l’Oficina de 

www.caldesdemalavella.cat 
 twitter.com/AjCMalavella 
 facebook.com/AjCaldesMalavella

Turisme. Preu: 3 €. Inclou visita guiada a l’exposi-
ció del jaciment del Camp dels Ninots. 

EXCURSIÓ AL GRA DE FAJOL
Sortida de tot el dia. Organitzada pel Club Excur-
sionista de Caldes.

GRAN QUINA DEL PERNIL
A càrrec del Club Esportiu Caldes. Al Casino mu-
nicipal, de 4 a 8 del vespre.

ESPORTS
UNIÓ ESPORTIVA CALDES
3a Catalana, a 2/4 de 12: UE Caldes – CF Les Planes.

DIMARTS 23 DE DESEMBRE
XIII SOPAR DE NADAL I BALL DE 
GALA DE L’EEM
A l’annex de la Casa Rosa, a les 9.

DIVENDRES, 26 DE DESEMBRE
CONCERT DE SANT ESTEVE DE LA 
CORAL CANTAIRES DE CALDES
A les 12 del migdia, a l’Església. Amb la Coral Can-
taires de Caldes, la coral juvenil i la coral infantil.

DISSABTE, 27 DE DESEMBRE
CAMPAMENT DE LA CARTERA REIAL
- A partir de  2/4 de 6 i fins a les 8, als Jardins de les 
Termes Romanes. Rebuda i entrega de cartes a 
la cartera reial, tallers i activitats de Nadal.
- A partir de les 7, Espectacle d’animació 
Infantil amb la companyia El Pot Petit i 
xocolatada popular.

DIUMENGE, 28 DE DESEMBRE
INAUGURACIÓ DE LA ROTONDA I 
L’ESTÀTUA DEL NINOT
A les 11 del matí, a la rotonda que distribueix el 
trànsit entre el c.de Sant Sebastià i l’Av. de Caldes 
(davant dels habitatges de Nostra Senyora de la 
Llum). Parlaments de  l’Alcalde, de l’autor, Marc 
Niell, i de membres de l’IPHES. Visita guiada fins al 
Camp dels Ninots i a l’exposició de Cal Ferrer de 
la Plaça. Seguidament, brindis amb cava. 

JAN (Jocs i Activitats de Nadal) 2014
Del 28 al 30 de desembre, de 3 a 7 del vespre, al 
Pavelló Municipal d’Esports. Preu d’entrada: 
3€ / dia (els menors de 2 anys tenen entrada lliure).

DIMARTS 30 DE DESEMBRE 
ESPECTACLE D’ANIMACIÓ 
A les 6 al JAN (pavelló municipal d’esports). Amb 
la companyia Fefe i Companyia. Entrada lliure.

DIMECRES DIA 31 DE DESEMBRE 
GRAN FESTA DE CAP D’ANY 
- A 2/4 de 10, al Pavelló Poliesportiu, sopar. Còc-
tel de benvinguda, sopa de rap, mariscada tèbia, 
melós de vedella, tronc de Sant Silvestre, aigües, vi 
i cava. Raïm i bossa de cotilló. Taules de 12 comen-
sals i places limitades. Venda de tiquets al bar Tèr-
mic i Fleca Victòria. Preu del sopar: 40 € (inclou 
l’entrada de ball). Menú infantil: 15 €.
- A 3/4 de 12, campanades a la pl. de l’Església 
(cal dur el raïm).
A partir de la 1, ball al Pavelló amb el grup Nou 
Xip i Dj Othello Keep. Preu de l’entrada + 
consumició: 10 €. Entrada de menors de 18 anys + 
consumició no alcohòlica: 5 €.
Organitzat per la Societat Gastronòmica de Cal-
des, “Embarrakaldats” Associació de Carnaval de 
Caldes de Malavella, Joves Intrèpids i Ajuntament 

de Caldes de Malavella.

CAP D’ANY DE LA CASA ROSA
A la Sala Annexa de la Casa Rosa. Organitzat per 
l’Associació de gent de la tercera edat “Casa Rosa”.

DIVENDRES, 2 DE GENER
SORTIDES DE NADAL DEL CENTRE 
D’ESPLAI SANT ESTEVE
Del 2 al 4 de gener. Infants (1r primària - 2n ESO), a 
la casa de colònies de La Cot. El Grup de Joves (3r 
ESO - 1r BAT), a la casa de Granollers de Rocacorba.

DIUMENGE, 4 DE GENER
MERCAT ECOLÒGIC DE LA SELVA
De 10 a 2, al pati de Cal Ferrer de la Plaça. Per 
compres superiors a 10 €, entra en el sorteig d’un 
lot de productes ecològics.

DILLUNS, 5 DE GENER
GRAN CAVALCADA DELS TRES REIS
Al voltant de 2/4 de 7 del vespre, sortida per la 
carretera que ve de Llagostera i arribada a la plaça 
de l’Església. En cas de pluja, els actes es trasllada-
rien al Teatre-Cinema Municipal. Organitzada per 
la Gent de Reis i l’Ajuntament de Caldes de Mala-
vella, amb la col·laboració de l’escola Sant Esteve, 
l’escola la Benaula, la Llar d’Infants “Ninots”, la Lli-
breria Solés, la Llibreria Tau, la Colla Gegantera de 
Caldes de Malavella, la Parròquia de Sant Esteve de 
Caldes, l’Associació de Gent de la 3a Edat “Casa 
Rosa” i  d’altres entitats del poble.

DISSABTE, 10 DE GENER
ESPORTS
ESCOLA ESPORTIVA MUNICIPAL
Pre-infantil masculí bàsquet: EEM Caldes CB Roses.

CLUB ESPORTIU CALDES
Cadet femení, a les 4: CE Caldes – GEiEG vermell.
Júnior femení, a 2/4 de 6: CE Caldes – BC Palafrugell.
Sènior femení, a les 7: CE Caldes – CE Palamós.

FUTBOL SALA CALDES DE MALAVELLA
Al Pavelló de Campllong: FS Caldes de Malavella - 
Vall-llobrega Futbol Sala.

CLUB VOLEI JOVES CALDES
Infantil, a 2/4 d’1: CV Joves Caldes – Sant Fruitós.

DIUMENGE, 11 DE GENER
VISITA TURÍSTICA GUIADA
A les 11 del matí. Inscripció prèvia a l’Oficina de 
Turisme. Preu: 3 €. Inclou visita guiada a l’exposi-
ció del jaciment del Camp dels Ninots. 

ESPORTS
CLUB ESPORTIU CALDES
Sots-25 masculí, a 2/4 de 5: CE Caldes – CE Palamós.
Sènior masculí, a les 6: CE Caldes – CE Onyar B.
Júnior masculí, a 2/4 de 8: Bàsquet Arbúcies.

CLUB VOLEI JOVES CALDES
Juvenil, a les 10: CV Joves Caldes - Vall d’Hebron.
Cadet, a les 12: CV Joves Caldes – Vall d’Hebron.

DIJOUS, 15 DE GENER
CINEFORUM DE L’ESPLAI “LA CAIXA”
- A les 5 de la tarda. La pel·lícula està per decidir.

CLUB DE LECTURA
Llegim “Jo confesso” i el comentem amb el seu 
autor: Jaume Cabré.
A 2/4 de 8 a la Biblioteca. Organitzat per la Biblio-
teca Municipal Francesc Ferrer i Guàrdia.

ARTESANALMENT
Podreu trobar-hi fulards pintats, bijuteria... A la  
pl. de l’Ajuntament Nou. Al llarg de tot el matí. 
L’organitza l’Espaicaixa.
PARTIT DE FUTBOL DE LLIGA  
ENTRE LA UE CALDES – SANT 
JAUME DE LLIERCA
La recaptació de l’entrada d’aquest dia anirà 
destinada a La Marató de TV3. Al Camp de 
Futbol de Can Bernadí. A 2/4 de 12. L’organitza 
la Unió Esportiva Caldes.

TASTET D’ESCUDELLA DE NADAL
Lloc: pl. de l’Ajuntament vell. A les 12 del migdia. 
L’organitza la Societat Gastronòmica de Caldes 
de Malavella.

TRADICIONAL QUINA PER LA 
MARATÓ DE TV3
Excel·lents premis cedits per les entitats i 
comerços locals, repartits en magnífics lots. Al 
Gimnàs del CEIP Sant Esteve (pel c. Girona). A  
partir de les 6 de la tarda. L’organitza el Club 
Voleibol Caldes.

DISSABTE , 20 DE DESEMBRE
MISSA DEL POLLET 
Missa de Nadal especial per als nens i les nenes 
del nostre poble. En acabar, CANTADA DE 
DUES NADALES  realitzat pels nens i nenes 
de la Catequesi. Lloc: Església Parroquial, a 2/4 de 
7. L’organitza la Parròquia de Caldes de Malavella.

DIUMENGE , 21 DE DESEMBRE
AUDICIÓ DE SARDANES
Es realitzarà el sorteig d’una fantàstica panera 
en què part de la recaptació anirà destinada 
a La Marató. A la pl. de l’Ajuntament Nou., a 

les 12 del migdia. L’organitza l’Agrupació de 
Sardanistes de Caldes de Malavella.
FESTIVAL DE PATINATGE ARTÍSTIC
Exhibició del nivell de dificultat que tenen els 
seus patinadors individualment. També hi haurà 
coreografies en grup i la rifa d’una panera a la 
mitja part per a recollir fons per a La Marató. Al 
Pavelló de Caldes. De 2/4 d’11 a 1 del migdia.
L’organitza el Club Patinatge Artístic Caldes.

DIUMENGE, 14 DE DESEMBRE
Parades d’artesania nadalenca, alimentació, 
regals i comerç local. De 10 a 2, al carrer 
Vall·llobera, cantonada amb l’Ajuntament, Plaça 
Cruïlles i Carrer de Sant Grau.

FIRA-MERCAT DELS DIUMENGES
De 10 a 2, a la Plaça de l’Ajuntament Nou.

FARSA DE FARSANTS
De 12 a 1, a la Plaça de l’Ajuntament Nou. 
Espectacle participatiu amb música en directe 
amb jocs, danses i repertori de temes populars 
de Nadal i cançons pròpies. 

CAMPANYA DE RECOLLIDA DE 
JOGUINES DE SEGONA MÀ EN 
BON ESTAT DE LA CREU ROJA 
LLAGOSTERA
De 10 a 2, a la Plaça de l’Ajuntament nou. Les 
joguines que es recullin seran repartides entre 
les famílies de Caldes que ho necessitin. La 
campanya s’allargarà a l’Oficina de Turisme del 
15 al 30 de desembre (obert cada dia de 10 a 2 
excepte Nadal i Sant Esteve).



Acció de govern i notícies de Caldes
  APROVATS ELS PRESSUPOSTOS PER AL 2015

El ple de novembre ha aprovat els pressupostos 
municipals per al 2015  que pugen a 8.421.987,71 
€. Les inversions arriben fins a 1.668.600 €. Podeu 
veure’n el quadre sencer a l’apartat dels plens però 
seguidament us en destaquem les més importants:

Urbanització de la carretera de Llagostera: 
1.036.000 €. 
Consisteix en la reforma del vial més important 
que creua el nostre Caldes de Malavella en el tram 
que va des del Dispensari fins a l’alçada del carrer 
Reramuralla. La major part del tram tindrà voreres de 
4 metres d’ample, s’hi instal·larà enllumenat nou, bancs, 
zones enjardinades i es renovaran les instal·lacions 
elèctriques, de clavegueram, de gas natural. Es farà 
també una rotonda de distribuirà el trànsit cap al 
carrer de Girona a la plaça de l’Ajuntament (vell) o al 
carrer Reramuralla. 

Millora del polivalent: 360.000 €.
Consistirà en la instal·lació d’unes graderies i la 
construcció de quatre vestidors. 

Millora del clavegueram: 50.000 €.
L’Ajuntament actuarà en diferents punts de la xarxa 
d’aigües plujanes especialment sensibles en casos de 
pluges intenses. Les zones en qüestió són el passeig de 
Ronda, Can Solà Gros I, Can Solà Gros II i Aigües Bones.

Tancament de les finestres de l’escola Sant 
Esteve: 100.000 €.
Les finestres d’aquest centre educatiu són antigues 
i no aïllen prou bé de la temperatura exterior. El 
projecte preveu canviar els tancaments amb la qual 
cosa es contribuirà a l’estalvi energètic i el confort 
d’alumnes i professors.

 EL CAPÍTOL D’ATENCIÓ SOCIAL PRIMÀRIA 
PUJA DELS 150.000 ALS 200.000 €
L’equip de govern ha apostat en aquests pressupostos 
per impulsar les polítiques socials i n’ha augmentat 
els diners destinats dels 150.627,47 € de l’any 2014 
als 200.769,40 de l’any 2015. Algunes de les despeses 
destacables són 25.000 € destinats a polítiques de 
lloguers socials, 15.200 € adreçats a horts ecològics 
amb vocació social i s’augmenta la partida, entre 
d’altres, del Servei d’Atenció Domiciliària, del SIAD 
(Servei d’Informació i Atenció a les Dones) i del 
Servei de transport adaptat.

 APROVADA UNA MODIFICACIÓ DE 
PRESSUPOSTOS
En el mateix ple de novembre es va aprovar una 
modificació de pressupostos per import de 506.000 
€ que permetrà desenvolupar diverses obres 
importants per al municipi. Són les següents:

1) Substitució de clavegueram en el tram 
de la riera de Santa Maria que va des de la 
carretera de Caldes fins a l’antiga planta del Butà. S’hi 
destinen 306.000 €.

2) Expropiacions prèvies a les obres 
d’urbanització de la carretera de 
Llagostera que hem esmentat en la notícia dels 
pressupostos. S’hi destinen 30.000 €.

3) Asfaltatge dels carrers Lleida i Víctor 
Català. S’hi destinen 80.000 €.

4) Canvi d’enllumenat a les rambles de 
Recolons i d’en Rufí i canvi del regulador 
de flux al Llac del Cigne. S’hi destinen 40.000 €.

5) Pista d’skate i rocòdrom. Ja hi havia una 
reserva de 25.000 € i ara se n’hi destinen 30.000 € 
addicionals. A més, s’hi afegeixen 20.000 € més per a 
l’acondicionament de la vorera de la zona on es farà 
la pista d’skate (a l’avinguda de Catalunya, a l’indret on 
hi havia la deixalleria provisional).

 APROVAT UN CONVENI AMB LA PGA QUE 
APORTARÀ 300.000 PER LA CARRETERA DE 
LLAGOSTERA
L’Ajuntament de Caldes de Malavella, la PGA Golf 
de Catalunya i la PGA Golf de Caldes han signat 
un conveni pel qual es trasllada un zona edificable 
inclosa inicialment a prop de l’N-II en un indret més 
pròxim al Golf, la qual cosa beneficia a la promotora 
urbanística. Com a contraprestació, aquesta aportarà 
a l’Ajuntament de Caldes de Malavella 300.000 € 
que es destinen en el pressupost de l’any que ve a la 
urbanització de la carretera de Llagostera.

 NOVA FURGONETA PER A LA BRIGADA
La Brigada Municipal d’obres disposa d’una nova 
furgoneta que l’Ajuntament ha adquirit mitjançant un 
sistema de lloguer renting, que inclou les reparacions 
i els canvis de pneumàtics. El vehicle substitueix una 
furgoneta que ja tenia 25 anys d’antiguitat.

 CONSTRUCCIÓ D’UNA ROTONDA A 
L’AVINGUDA DE CATALUNYA
L’Ajuntament ha construït una rotonda a l’Avinguda 
de Catalunya a la confluència amb la carretera Taronja.

 NOVA ROTONDA AMB ESCULTURA D’UN 
NINOT DE CALDES
El consistori ha adequat la rotonda que distribueix 
la circul·lació entre el carrer de Sant Sebastià i la 
carretera de Caldes. Ho ha fet amb la instal·lació d’una 
escultura de l’artista caldenc Marc Niell que representa 
un ninot de Caldes. El motiu és la proximitat de la 
rotonda al jaciment del Camp dels Ninots. El proper 
28 de desembre se’n farà la inauguració amb una visita 
guiada especial que s’acabarà a l’esmentada rotonda.

 MILLORA DE LA ZONA DE JOCS INFANTILS 
A CAN SOLÀ GROS II
Durant aquest mes s’està millorant la zona infantil de 
Can Solà Gros II. S’hi estan instal·lant nous elements 
per a la mainada i, a més, unes porteries de futbol 7 i 
una cistella de bàsquet.

 NOUS ARRANJAMENTS DE CAMINS
L’Ajuntament continua, en el seu pla anual de 
manteniment de camins, arranjant els que té planificats 
i actuant d’urgència en els casos en què la pluja els 
hagi deteriorat.

 REIXES DE PROTECCIÓ AL POLIVALENT
El consistori ha instal·lat unes reixes de protecció 
metàl·liques darrera de les porteries de hoquei del 
Pavelló Polivalent que donen més seguretat ja que 
fins ara només hi havia una xarxa que no era capaç 
d’absorbir l’impacte de les pilotes quan es jugava a 
aquest esport. Properament també es col·locaran 
proteccions en els laterals del Pavelló Municipal 
pensades per reduir l’impacte quan els jugadors de 
bàsquet xoquen contra les plaques de fusta.

 S’APROVA EL REGLAMENT DE CONCESSIÓ 
I D’ÚS DELS HORTS ECOLÒGICS
L’Ajuntament ja disposa del reglament que regirà 
el funcionament dels horts urbans ecològics, uns 
terrenys de propietat municipal situats a Can Solà 
Gros I que l’Ajuntament està habilitant per a aquest 
ús. Es dividirà el terreny en 10 parcel·les de 60 m2 
cadascuna, la meitat de les quals es reservarà a 
persones amb risc social, centres educatius i entitats.  
L’any vinent el consistori té una partida de 15.200 
€ per fer una tanca perimetral, construir barraques, 
fer una instal·lació de reg gota a gota, i comprar els 
eines i productes necessaris, entre altres actuacions. 
Si l’experiència té èxit, es disposaran 6 parcel·les 
més als interessats.

 APROVAT EL PLA D’IGUALTAT
L’últim ple ha aprovat per unanimitat el Pla d’igualtat 
2014-18, una eina que permetrà fer polítiques per 
garantir que dones i homes tinguem els mateixos 
drets i deures en igualtat de condicions.

 CURS DE PRIMERS AUXILIS DE LES 
TREBALLADORES DE LA LLAR D’INFANTS
Les treballadores de la Llar d’infants Ninots de 
Caldes faran durant la segona quinzena de desembre 
un curs de primers auxilis perquè estiguin totes 
preparades per actuar de forma ràpida en cas que 
els infants es trobin en alguna situació d’emergència.

 LA FIRA D’OPORTUNITATS RECULL 300 
KG D’ALIMENTS
Càritas Parroquial de Caldes de Malavella i Sant 
Andreu Salou va recollir durant la 12a Fira 
d’Oportunitats celebrada el 16 de novembre passat 
més de 300 Kg d’aliments, 100 Kg més que en l’edició 
de juny. Aquesta és la relació del productes lliurats: 
Llet, 71 L; pasta, 55,5 Kg; arròs: 41 Kg; llegums: 40,8 
Kg; peix: 2,015 Kg; oli: 16 L; sucre, 11 Kg; farina, 11 
Kg; diversos, 57,625 Kg. Total: 305,940 Kg.
Pel que fa a la Fira d’Oportunitats en sí, la jornada va 
celebrar-se amb normalitat, amb una afluència prou 
significativa entre les 12 i 2/4 de 2 i amb un nombre 
de parades que es va acostar a l’edició celebrada el 
mes de juny.

 NOVA ENTITAT CALDENCA:  ELS 
“EMBARRAKALDATS”
El ple ha aprovat declarar com a entitat d’interès 
municipal els “Embarrakaldats”, Associació de 
Carnaval de Caldes de Malavella. L’entitat  està 
preparant una carrossa per al proper carnestoltes 
de Caldes que vol portar també a d’altres pobles 
veïns. A part, també s’implicarà en la celebració 
d’activitats festives com, per exemple, la festa de cap 
d’any. Benvinguts, doncs!

 L’AQUAE, CONSULTABLE ON-LINE AMB 
RECERQUES PER PARAULES
El Servei de Biblioteques de la Diputació de Girona 
ha penjat, amb el suport de la Biblioteca de Caldes, 
tots els Aquae en format PDF amb l’afegit que s’hi 
poden fer cerques per paraules clau. D’aquesta 
manera és fàcil trobar el contingut publicat des dels 
orígens de la revista, l’any 2001, fins ara. La revista 
està inclosa dins el servei Regira, que digitalitza 
publicacions d’interès de les comarques gironines. 
Podeu consultar-lo a http://www.bibgirona.cat/
regira/repositori/caldes-de-malavella.

 25-N: DIA INTERNACIONAL CONTRA LA 
VIOLÈNCIA VERS LES DONES
El dimarts 25 es va commemorar al Casino el Dia 
internacional contra la violència vers les dones. 
Després de veure el documental “Amores que 
matan” es va fer un debat i es va acabar amb una 
cerimònia simbòlica. L’acte va ser organitzat per la 
Xarxa de Dones de Caldes de Malavella, l’Associació 
Lola i l’Ajuntament de Caldes de Malavella.

 EL SÍ-SÍ ACONSEGUEIX EL 86,36% DE VOTS 
A LA CONSULTA DEL 9-N
El Sí-sí ha estat l’opció més votada a Caldes de 
Malavella en la consulta sobre la independència 
de Catalunya, amb un 86,36% de vots i amb prop 
del 46% de participació respecte al cens. Aquests 
en varen ser els resultats: Sí-sí: 2.109 (86,36%); Sí-
no: 130 (5,32%); No: 95 (3,89%); Blanc: 13 (0,53%); 
Altres: 71 (2,91%); Sí-blanc: 24 (0,98)

 LA RYDER CUP, A CALDES?
La PGA Catalunya Resort de Caldes de Malavella 
és un dels sis camps de golf candidats a acollir 
l’edició de l’any 2022 de la Ryder Cup 2022, el 
tercer esdeveniment esportiu més mediàtic del 
món (500 milions d’espectadors cada dia), que 
enfronta els equips de golf d’Europa i d’Estats Units. 
La candidatura de Caldes compta amb el suport de 
les federacions espanyola i catalana de golf, de la 
Generalitat, la Diputació de Girona, el Patronat de 
Turisme i els ajuntaments de Caldes de Malavella 
i Girona. Totes s’han compromès a treballar per 
portar la Ryder Cup a Caldes de Malavella. La 
decisió final serà a a la tardor de l’any que ve.

 ESTAT DE L’AIGUA
Les últimes analítiques de novembre indiquen que l’aigua 
és apta per al consum de boca al nucli, Llac del Cigne, 
Can Solà Gros I i II, Aigües Bones i Can Carbonell. 
Per altra banda, la concentració de nitrats per 
sobre del límit permès a la xarxa del Tourist Club 
fa que l’aigua es consideri no apta en aquesta 
urbanització.

Els partits opinen

Hi ha persones que comencen a parlar un moment abans d’haver pensat. Desfafortunadament, ho fem 
amb freqüència. Els pressupostos per al 2015 s’han aprovat amb els vots a favor de CiU, ERC i PSC i hi han 
votat en contra la PIC, ICV-EUiA-E i el PP.
El regidor del PSC va recriminar als partits que hi van votar en contra perquè no entén ni comparteix els 

seus plantejaments ni arguments.  Els pressupostos aprovats recullen la majoria de propostes que els partits que hi 
han votat en contra havien posat sobre la taula en reunions prèvies. Les més destacades entre altres són la urbanit-
zació de la carretera de Llagostera, ajudes socials i l’adequació de la riera de Santa Maria.
Destaquem que la carretera de Llagostera s’havia planificat en dues fases i que a petició dels diversos partits polítics, 
es faran en una sola fase.
Les ajudes socials seran les més altres en quantia respecte als pressupostos anteriors. Bon Nadal.

Ens adrecem a vosaltres, lectors del BIM, per fer-vos notar que alguns partits voten 
“no” per sistema a totes les propostes que presentem. El pitjor d’aquesta actitud no és 

que vagin en contra de l’equip de govern sinó que bloquegen les iniciatives que són bones per Caldes. L’última 
sessió de ple municipal va servir per constatar aquest fet ja que es van posar sobre la taula moltes propostes 
de projectes i els partits esmentats les varen rebutjar amb la intenció de frenar l’acció de govern.
Malgrat tot, els pressupostos per a l’any 2015 estan aprovats i, tot i el paquet important d’inversions (1.668.600 
€), tancarem la legislatura menys endeutats que no pas a l’any 2011. El ràtio d’endeutament serà de tan sols 
d’un 46,64%, per sota d’altres ajuntaments veïns, la qual cosa permetrà en els propers anys continuar fent 
inversions per Caldes. Un senyal de la feina ben feta. Us desitgem un bon Nadal i un feliç 2015!

Vergonya.  Així és com definim des del grup municipal del Partit Popular a Caldes la sensació que te-
nim de l’última sessió del Ple ordinari. Tots els grups van aprofitar per posar-se medalles, simplement 
per partidisme i oportunisme. Un PSC i una “Izquierda Unida” que donen suport a mesures indepen-
dentistes quan els seus portaveus no s’han molestat ni a aprendre el català. De sobte, ERC defensa 

CIU quan els republicans sempre han criticat els convergents de fer una política de dretes. Per altra banda, 
una PIC feble que excusa ERC. I, a sobre, s’aproven uns pressupostos on són més importants les partides per 
a festes que no pas les de serveis socials, amb un pla d’habitatge fals i un increment del 10% de l’endeutament 
de l’Ajuntament, entre d’altres coses. Com dèiem al començament, tot plegat és una vergonya. Aprofitem per 
desitjar-vos un Bon Nadal.

Aquest mes de novembre s’ha celebrat un nou ple on s’han debatut els pressupostos per a 
l’any 2015.  Gràcies a les propostes d’Esquerra s’ha incrementat en un 150% el pressupost de 
Benestar. Per tant, és el pressupost més social dels darrers anys. S’han acordat par-

tides relacionades amb els horts ecològics, habitatge social, Servei d’Atenció Domiciliària i augment del SIAD, 
entre d’altres. Hem pogut incidir per reforçar la transparència de les actuacions, pressupostos i informació 
de l’Ajuntament. Hem donat suport per destinar recursos per a fer polítiques de joves, educant des del 
carrer i fent accions conjuntes des de l’àrea de Joventut i el jovent de Caldes. Pensant en les persones, treba-
llant des del diàleg, la participació i la transparència, el grup d’Esquerra hem estès la mà per treballar pensant 
en allò què és millor per Caldes de Malavella. Perquè el nostre és un #compromísdepoble. 
www.esquerra.cat/caldesmalavella  ·  ilozano@caldesdemalavella.cat  @EsquerraCaldes  Esquerra Caldes de Malavella

Amb el suport d’ERC, CIU ha aprovat un nou pressupost. La situació de l’equip de 
govern va ser tal que va confondre un document d’actuació concreta sobre temes 

d’habitatges socials (que l’oposició desconeixia), presentat per ERC, amb un pla local d’habitatge. Al final del 
ple l’hi van haver d’aclarir. Com que desconeixem el document, ignorem què es pretén fer amb els 25.000 
+ 5.000€ pressupostats per a aquest capítol. D’altra banda, sense concretar l’abast de les actuacions, es van 
aprovar unes partides per a clavegueres i rieres per evitar inundacions. Com que no s’ha confeccionat l’estudi 
de zones inundables, ignorem si serà suficient la partida econòmica pressupostada. El nostre grup va presentar 
dues mocions que van ser aprovades. Una, sobre pobresa energètica i una segona, relacionada amb el projecte 
gasista Castor,  que pretén que els ciutadans no hagin de pagar en els seus rebuts durant 30 anys la mala gestió 
política del govern central. Les trobareu a elcalidoscopicaldenc.blogspot.com.

Maquillatge social als pressupostos
La PIC ha votat en contra del pressupost de 2015, aprovat amb els vots de CiU, PSOE i ERC. Ho hem 
fet perquè, tot i que se’ls ha volgut donar un cert caràcter social, representa molt poc en comparació 

amb el que cal i es pot fer. Només una petita part de l’augment considerable d’ingressos en impostos (més de 
200.000 €) es dedica a les persones. S’hauria d’haver dedicat a rebaixes o bonificacions en aquests impostos, 
a rebaixar quotes en serveis bàsics, a participació, a transparència, a formació... o a un programa ben dotat 
d’habitatge social. Però no s’ha fet. Només destaquen 15.000 € en horts socials (bon projecte) o 30.000 € en 
un misteriós projecte d’habitatge social que ni l’alcalde ni el seu equip van saber explicar. Per no parlar dels 
2.000 € dedicats a millorar la transparència... En una altre ocasió parlarem de l’arbitrària política d’inversions i 
de l’augment de l’endeutament. www.picaldes.com

A) Crèdit extraordinari de 306.000 € per a la subs-
titució de clavegueram i primer tram de l’adequació 
de la riera de Santa Maria (1a fase, entre la carrete-
ra de Caldes i l’anterior planta del Butà).
Aprovat amb els 8 vots favorables de CiU (5), ERC 
(1), el PP (1) i  del PSC (1) i els 5 contraris de la PIC 
(4) ICV-EUiA-E (1) 

B) Crèdit extraordinari de 30.000 € destinats a expro-
piacions relacionades amb la carretera de Llagostera.
Aprovat per unanimitat.

C) Crèdit extraordinari de 80.000 € destinats a 
l’asfaltatge dels carrers Lleida i Víctor Català.
Aprovat per unanimitat.

D) Crèdit extraordinari de 40.000 € destinats al can-
vi d’enllumenat públic a la rambla Recolons i d’en 
Rufí i canvi de regulador de flux al Llac del Cigne.
Aprovat per unanimitat.

E) Crèdit extraordinari de 30.000 € per a la pis-
ta d’skate i el rocòdrom i suplement de crèdit de 
20.000 € per a l’acondicionament de la vorera de la 
zona en es construirà la zona d’skate.
Aprovat amb els 8 vots favorables de CiU (5), ERC 
(1), el PP (1) i el PSC (1) i els 5 contraris de la PIC 
(4) ICV-EUiA-E (1).

 El Ple Municipal ha aprovat el pressupost per al 
2015, que puja a 8.421.987,71 €, amb els 7 vots fa-
vorables de CiU (5), d’ERC (1) i del PSC (1)  i amb 
els 6 vots contraris de la PIC (4), ICV-EUiA-E (1) i 
del PP (1). El quadre d’inversions és el següent:

INVERSIÓ IMPORT

Equips per processos d'informació 
policia

1.400

Mobiliari Urbà 15.000

Millora del Clavegueram 50.000

Utillatge per a Serveis Socials 4.000

Equips per processos d'informació 
Ensenyament

2.200

Finestres Sant Esteve 100.000

Compra d'instruments  4.000

Mobiliari i altres - Cultura 11.700

Material informàtic Joventut 800

Material i mobiliari instal·lacions 
esportives 

15.000

Millores Polivalent 360.000

Ctra. Llagostera 1.036.000

Elements de transport per a ser-
veis generals (cotxe agutzil)

 9.000 

Equips per processos d'informació 
serveis generals 

9.500

Redacció de projectes 50.000

Total projectes 1.668.600

 El Ple Municipal ha aprovat aprovar el Pla econò-
mic i financer per a l’any 2014. Ho ha fet amb els 7 
vots a favor de CiU (5), ERC (1) i  PSC (1) i els 6 
contraris de la PIC (4) ICV-EUiA-E (1) i el PP (1).

 El Ple ha aprovat per unanimitat abonar la part 
meritada proporcional de la paga extraordinària de 

desembre 2012 als funcionaris de l’Ajuntament.

 El Ple Municipal ha aprovat per unanimitat un 
conveni urbanístic entre l’Ajuntament de Caldes de 
Malavella i la PGA Golf de Catalunya i la PGA Golf 
de Caldes pel qual es trasllada un zona edificable 
inclosa inicialment a prop de l’N-II en un indret més 
pròxim al Golf, la qual cosa beneficia a la promo-
tora. Com a contraprestació, aquesta aportarà a 
l’Ajuntament de Caldes de Malavella 300.000 €.

 El Ple Municipal ha aprovat per unanimitat modi-
ficar el POUM en el sector del Golf per permetre 
el conveni urbanístic esmentat en l’anterior punt.

 El Ple Municipal ha aprovat per unanimitat el pro-
jecte d’urbanització d’un tram de la carretera de 
Llagostera per un import d’1.005.841 €.

 El Ple Municipal ha aprovat per unanimitat, pri-
merament, constituir l’Entitat singular de població 
“Sector residencial Golf”, amb nucli de població 
denominat “Sector residencial Golf”. I, segonament, 
donar nom a diversos carrers del sector residencial 
del golf. Els termes escollits són: carrer dels Tapiots, 
carrer de la Creu de la mà, carrer de la Balca, carrer 
de la Vinya, carrer de l’Antic camí Ral, carrer de la 
Pineda, carrer de la Creu Petita, carrer del Suro, 
carrer dels Bolets, carrer de l’Arboç, carrer de la 
Via Augusta i plaça del Golf. 

 El Ple Municipal ha aprovat per unanimitat el Pla 
d’igualtat 2014-18 de Caldes de Malavella.

 El Ple Municipal ha aprovat per unanimitat el re-
glament de règim d’ús dels horts urbans ecològics 
de propietat municipal i per a la cessió d’ús.

 El Ple Municipal ha aprovat declarar com a entitat 
d’interès municipal l’Associació de Carnaval de Cal-
des de Malavella “Embarrakaldats”.

 Durant el Ple Municipal s’ha llegit el manifest del 
Dia internacional per a l’eliminació de la violència 
envers les dones.

 El Ple Municipal ha aprovat els acords referents 
a l’expedient de contractació del subministrament 
i gestió d’una caldera de biomassa de l’Escola Sant 
Esteve. La proposta contempla el procés d’adjudica-
ció i l’establiment d’un contracte de 15 anys per a 
l’empresa adjudicatària que s’ocuparà del subminis-
trament, gestió i funcionament de la instal·lació. El 
cost de la construcció de la caldera és de  147.901 
€, 50.000 € dels quals provenen de la Diputació i 
la resta es pagaran any rera any. El projecte preveu 
que l’estalvi energètic serà més gran que el diners 
que es pagaran a l’empresa.

 El Ple Municipal ha aprovat una moció del grup 
d’Esquerra Republicana de Catalunya que rebutja la 
llicència esportiva espanyola única que vol instaurar 
l’Estat espanyol. S’ha aprovat amb els 12 vots a favor 
de CiU (5), la PIC (4), ICV-EUiA (1), ERC (1) i el 
PSC (1) i el vot contrari del PP.

 El Ple Municipal ha aprovat per unanimitat una 
moció del grup d’ICV-EUiA-E per a l’adopció de 
mesures urgents per pal·liar la pobresa energètica.

 El Ple Municipal ha aprovat la moció del grup 
d’ICV-EUiA-E sobre les indemnitzacions del projec-
te Castor. Ho ha fet amb els 12 vots a favor de CiU 
(5), la PIC (4), ICV-EUiA (1), ERC (1) i el PSC (1) i 
l’abstenció del PP.

 L’Ajuntament ha donat compte de l’informe de 
morositat del tercer trimestre de 2014. El docu-
ment constata que s’ha complert amb els terminis 
de pagament de 30 dies en les 926 factures rebudes 
per un import de 1.148 35,31 €.

 L’Ajuntament ha donat compte de l’informe tri-
mestral de compliment d’objectius del tercer tri-

mestre. Constata que es compleix l’objectiu d’esta-
bilitat pressupostària i que no es compleix la regla 
de despesa.

 El ple ha sotmès a votació una modificació de 
crèdit per un import de 506.000 €, procedents del 
romanent de tresoreria. S’ha dividit en 5 parts que 
us mostrem tot seguit:

Els plens Ple municipal ordinari de 24 de 
novembre de 2014


