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OFICINES MUNICIPALS 972 47 00 05 
Carrer Vall-llobera, s/n
ajuntament@caldesdemalavella.cat
Horari: de 9 a 2 de dilluns a dissabte
OBRES  I  SERVEIS:
Horari: de dilluns a divendres de 12 a 2 de la
tarda. Industrials i població.

POLICIA LOCAL
Mòbil d’urgències: 619 70 45 46
Comissaria: 972 47 09 02
policialocal@caldesdemalavella.cat

JUTJAT DE PAU 972 47 02 25
Casa Rosa. Carrer de Sant Grau, nº19
Dimarts i dijous, de 10 a 1 

CAP 972 47 01 09 C. de Sant Grau, 23.

URGÈNCIES 972 46 38 82 (CAP Cassà)

AMBULÀNCIES 972 41 00 10 / 061

SERVEIS SOCIALS D’ATENCIÓ PRIMÀRIA
Casa Rosa. Per demanar hora: 972 47 00 05
Telèfon: 972480072. Horari: de dilluns a
divendres, de 9 a 2

CALDES FM (Altell 107.9FM)
Casa Rosa. 972 47 13 09

BIBLIOTECA MUNICIPAL 972 47 23 50
Carrer de la Llibertat, 6
Matins: dimarts a divendres, de 2/4 d'11 a les 2
Tardes: dilluns a divendres, de les 4 a les 9
Dissabtes: de 10 a 2  Dilluns al matí, tancat.

TEATRE – CINEMA MUNICIPAL
Carrer Jacint Verdaguer

SERVEI DE RECAPTACIÓ Casa Rosa.
972 47 20 09 Horari: De 9 a 2

OFICINA DE TURISME 972 48 01 03
Carrer Onze de setembre, s/n
turisme@caldesdemalavella.cat
Horaris: Cada dia de 10 a 2 de dilluns a diu-
menge. Els divendres també de 3 a 6

SERVEI D’AIGÜES 972 20 20 78

ZONA ESPORTIVA 972 47 22 76 / 669 29 25 81
Av. de Caldes s/n

LLAR D’INFANTS NINOTS 972 47 10 38 
C.Garrotxa s/n

CEIP SANT ESTEVE 972 47 23 44
C. Vall·llobera, nº 62

CEIP LA BENAULA 972 47 28 31
C. de la Pau s/n

SES CALDES DE MALAVELLA
972 48 02 25 Av. dels Països Catalans, s/n

PUNT DE RECOLLIDA DE DEIXALLES MUNICIPAL
Al final de l'Avinguda Catalunya
Horaris: de 9 a 1 i de 3 a 6 de dilluns a diven-
dres. D’11 a 3 els dissabtes. 
Tancat els diumenges i festius

RECOLLIDA MOBLES I ESTRIS VELLS 
972 47 00 05. Cada últim dimecres de mes 
l’Ajuntament recull aquest tipus de deixalles. Truqueu

fins al dia anterior, informant del lloc de recollida i del

tipus de residu.

RENFE 902 24 02 02
SARFA 902 30 20 25
TEISA 972 20 02 75 
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■ DISSABTE, 3 D'OCTUBRE
ESPORTS
CE CALDES - PGA GOLF DE CATALUNYA
Sots-21 masculí: a 3/4 de 6, CE Caldes - Bisbal
Bàsquet
Cadet masculí, a les 9: CE Caldes - CB Sant
Feliu B
Infantil masculí, a 2/4 d'11: CE Caldes - CB
Castelló.

ESCOLA ESPORTIVA MUNICIPAL
Aleví masculí, a 2/4 d'1: EE Municipal - B.
Castelló B

CLUB PATÍ CALDES
Prebenjamí iniciació, a les 6: CP Caldes -
Sather Blanes
Prebenjamí, a les 4: CP Caldes B - Sather
Blanes B
Prebenjamí, a les 5: CP Caldes A - Hoquei Club
Ripio B

■ DISSABTE, 10 D'OCTUBRE
ESPORTS
CE CALDES - PGA GOLF DE CATALUNYA
Júnior femení,  a les 4: CE Caldes - Bàsquet Lloret
Júnior A, a 3/4 d'11: CE Caldes - B. Porqueres
Júnior B, a 1/4 d'1: CE Caldes - CE Palamós B

UNIÓ ESPORTIVA CALDES
Juvenil, a les 4: UE Caldes - Celrà UCE A
Infantil, a les 10: UE Caldes - Breda, UE A
Prebenjamí A, a 2/4 de 12: UE Caldes - EF
Arbucienca A
Prebenjamí B, a 2/4 de 12: UE Caldes - CE
Sant Hilari PV

■ DIUMENGE, 11 D'OCTUBRE
EXCURSIÓ
TREGURÀ-COLLET DE TRES PICS
Desplaçament en autobús. Plantejada com una
sortida familiar. Apta a partir de 6 anys. Cal
portar esmorzar i dinar. Els més valents poden
arribar fins el Balandrau. Desnivell acumulat-
d'ascens: 600m. aprox.Dificultat tècnica: Fàcil.
Temps de marxa: 4-5h. aprox. Data límit per
apuntar-s'hi: dimecres 7 d'octubre. Organitzat
pel Club Excursionista.

CINEMA INFANTIL I JUVENIL
ICE AGE 3 (en català). A les 5 al Teatre - cine-
ma municipal (data definitiva)

ESPORTS
UNIÓ ESPORTIVA CALDES
Primera territorial, a les 5: UE Caldes -
Vilamalla CF

■ DISSABTE, 17 D'OCTUBRE
ESPORTS
CE CALDES - PGA GOLF DE CATALUNYA
Sots-21 masculí, a 3/4 de 6: CE Caldes - CB
Farners
Infantil femení, a les 9 del matí: CE Caldes -
CB Farners

CLUB PATÍ CALDES
Prebenjamí iniciació, a les 6: Club Patí Caldes
- Club Patí Jonquerenc
Prebenjamí, a les 4: Club Patí Caldes B - Club
Patí Jonquerenc
Prebenjamí, a les 5: Club Patí Caldes A - Club
Hoquei Lloret B

UNIÓ ESPORTIVA CALDES
Cadet, a les 4: UE Caldes - Bell-lloc CF A
Aleví, a les 10: UE Caldes - Breda UE A
Benjamí, a 2/4 de 12: UE Caldes - PB Lloret
Prebenajmí A, a 2/4 de 12: UE Caldes - Breda UE B
Prebenjamí B: a 2/4 de 12: UE Caldes - CF
Tordera B

TEATRE
CARNAVAL, de la companyia la Guspira teatre
A les 10 del vespre al teatre municipal, dins de
la 17a Mostra de teatre Memorial Emili Bota.
Preu: 8€. Consulteu-ne les promocions i abo-
naments. Venda el mateix dia des d'1 hora
abans de la funció i de forma anticipada a
l'Oficina de turisme (972 480 103).

■ DIUMENGE, 18 D'OCTUBRE
TROBADA DE CORALS
Coral Ernest Cervera, Coral Pinedenca i Coral
Cantaires de Caldes. A les 6 a l'Església
Parroquial. Acte gratuït.

■ DISSABTE, 24 D'OCTUBRE
L'HORA DEL CONTE
VA D'ÒPERA, a càrrec de Va de Contes. A les 12
del migdia, a la biblioteca: 

ESPORTS
CE CALDES - PGA GOLF DE CATALUNYA
Júnior A, a 3/4 d'11: CE Caldes - UE Ripoll
Júnior B, a 1/4 d'1: CE Caldes - CB Tordera B
Cadet masculí, a les 9 del matí: CE Caldes -
Palafrugell B
Infantil masculí, a 3/4 d'11: CE Caldes - CE
Montessori

ESCOLA ESPORTIVA MUNICIPAL
Aleví masculí, a 2/4 d'1: EE Municipal - CB
Escolapies

UNIÓ ESPORTIVA CALDES
Juvenil, a les 4: UE Caldes - Can Gibert UE A
Infantil a les 10: UE Caldes Escola F.
Vidrerenca C B
Prebenjamí A, a 2/4 de 12: UE Caldes - CCE
Riells i Viabrea
Prebenjamí B, a 2/4 de 12: UE Caldes - CF
Cellera 

■ DIUMENGE, 25 D'OCTUBRE
EXCURSIÓ
Bicicletada pels masos de Caldes més repre-
sentatius del nostre municipi. Apta per a tota
la família. Recomanada per a mainada a partir
de 6 anys. Organitzada pel Club Excursionista.

ESPORTS
UNIÓ ESPORTIVA CALDES
Primera terriotorial, a les 5: UE Caldes - Salt CF

■ DILLUNS, 26 D'OCTUBRE
PLE MUNICIPAL
A les 8 a la sala de plens de l'Ajuntament (Casa
Rosa) 

■ DISSABTE, 31 D'OCTUBRE
ESPORTS
CE CALDES - PGA GOLF DE CATALUNYA
Infantil femení a les 9 del matí: CE Caldes - CB
Palafolls

CLUB PATÍ CALDES
Prebenjamí iniciació, a les 6: CP Caldes - Club
Hoquei Palafrugell
Prebenjamí, a les 4: CP Caldes B - GEIEG A
Prebenjamí, a les 5: CP Caldes A - Club Hoquei
Palafrugell C

UE CALDES
Cadet, a les 4: UE Caldes - CF Salt A
Aleví, a les 10: UE Caldes - Riells i Viabrea CE B
Benjamí, a 2/4 de 12: UE Caldes - UE Maçanet
Selva

l’agenda d’octubre
CALENDARI DEL CONTRIBUENT

Cobrament de l'1 de setembre al 31 d'octubre dels següents conceptes:

Cementiri: Anual 2009 

Guals: Anual 2009 

Ocupació subsòl: Anual 2009 

Recollida d'escombraries: 2n semestre 2009 

Mercat setmanal: 2n semestre 2009 

Clavegueram: 3r trimestre 2009

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

ITV PER ALS CICLOMOTORS

Us recordem que els ciclomotors han de passar periòdicament la ITV.  És obligatori a  partir dels

3 anys de la data de la primera matriculació i després, cada 2 anys. Les revisions es faran en

les estacions fixes d'ITV, i també en unitats mòbils.

A Caldes la unitat mòbil tornarà a venir els dies 7 i 8 d'octubre a l'aparcament del pavelló, de
9 a 2 del migdia. Caldrà demanar hora al telèfon 902313231.

Per a  més informació, es pot consultar a http://www.rvsa-itv.com on figuren tots els municipis i

dates on es faran inspeccions, tarifes, i també el calendari de terminis màxims per passar la revisió

CLUB DE LECTURA

Espai per als qui agradi llegir i compartir les lectures. Coordinador: Albert Mestres. Inscripció gra-

tuïta a la Biblioteca (Tel. 972 472 350 - biblioteca@caldesdemalavella.cat)

GRUP D'ACOMPANYAMENT AL POST-PART I DE MASSATGE INFANTIL

Dijous, de 5 a 7, al CAP Caldes. Inici el 8 d'octubre (10 sessions). Fins a 12 places. Professores: Maria

Massa i Núria Cortés. Preu: 30€. Inforamció i inscripcions al CAP Caldes (demaneu per la Dolors

Garrosset els dimecres al matí) o al telèfon 972 47 01 09. Ho organitza l'Ajuntament  i el CAP Caldes.

CURSOS I TALLERS DE MÚSICA
A l'aula de música. Per a més informació,

adreceu-vos a l'Ajuntament.

CURSOS DE CATALÀ
Bàsic I: dimarts i dijous, de 2/4 de 9 a 10 de la nit

Intermedi 3: dimarts i dijous, de 7 a 2/4 de 9

A les aules del SES. Inici el 6 d'octubre i aca-

bament el febrer de 2010. Professora: NÚRIA
VILALTA. Inscripcions al Servei Comarcal de

Català de la Selva (872 973 890 o

selva@cpnl.cat). Ho organitza el Consorci per

a la Normalització Lingüística i l'Ajuntament.

TALLERS DE TEATRE
Teatre per a adults: Dirigit a majors de 18

anys. Els dijous, de 2/4 de 10 a 2/4 de 12. Inici

el dijous, 8 d'octubre al Teatre Municipal.

Professor: JANOT CARBONELL. Preu: 70 € /

trimestre.

CURS PER A GENT D'ESPERIT GRAN
Els dijous, de 10 a 12 del migdia (d'octubre a

juny). Inici el dijous, 1 d'octubre al Teatre

Municipal. Professor: MARC CIURANA. Preu: 17

euros / mes. Més informació a l'Ajuntament.

Cursos organitzats per l'Associació Dones
per Caldes (els cursos de l'últim número del
BIM s'han modificat):

UN CAMÍ DE SALUT
Curs de presa de consciència personal, per a

la millora física i emocional, amb tècniques de

respiració i alimentació, exercicis suaus, esti-

raments, xi-kung, relaxació, visualització i

concentració. Tots els  dilluns  de 8 a 2/4 de 10

a la sala annexa Casa Rosa de Caldes de

Malavella. QUOTA de  25 euros al mes per a no

socis - no sòcies i de 15 euros  al mes per a

sòcies. A càrrec de FÈLIX GARABIETA, psicò-

leg  i  fisioterapeuta. Inscripcions a:  dones-

percaldes@hotmail.com o  al tel. 629 975 273.

CURS PINTURA TRAPANTOJO
Els  matins, de  10 a 12 els dissabtes 10,17, 24

i 31d'octubre de 2009. Quota de 20 euros per a

les no associades i de 10 euros per a les asso-

ciades (part del material inclòs). A la sala

Annexa de la Casa Rosa. A càrrec de TONI
MARIA OLLER. Inscripcions a:  donespercal-

des@hotmail.com o al tel. 629 975 273  

DIVERTEIX-TE APRENENT ANGLÈS (Tots els
nivells; classes teòriques i de conversa)
Horari: 2 hores de classe a la setmana  (8 h /

mes) en grup,   a escollir segons nivell:

Dimarts,  de 4 a 9;  dimecres o dijous,  de 6 a

9. Quota de 42 euros (8 hores al mes per a no

socis / no sòcies) i de  32 euros (8 hores al mes

per a sòcies). A càrrec d'ALBA BOIX
(Experienced English Teacher   PET/ KET

Cambridge Examiner). Inscripcions a:  dones-

percaldes@hotmail.com o al tel. 629 975 273 

Cursos organitzats per l'Associació IKALD:

CURS D'IKEBANA
Tots els primers divendres de mes d'octubre a

juny. D'11 a 1 o de 4 a 6 al local social de

l'Ikald,  al carrer Vall·llobera nº 62 

CURS DE CERÀMICA
Durada: cada dissabte d'octubre fins al 19 de

desembre. De 4 a 2/4 de 7 al local social de

l'Ikald, al carrer Vall.llobera nº 62 

Per a més informació, Tel. 972 47 03 19

(Dolors) o 972 47 08 30 (Anna) Inscripcions a la

Sabateria Crehuet - carrer de Santa Maria, 18

17455 Caldes de Malavella 

CURSOS 



NOVA OFICINA DE SERVEIS SOCIALS
(C. VALL·LLOBERA,  4 )
Des de finals del mes de setembre, els

Serveis Socials de Caldes compten amb un

nou espai per atendre els usuaris. És un espai

més adequat perquè és accessible per a

tothom i és més espaiós. A més, aquest nou

local ens permetrà  disposar  alguns serveis

d'atenció a les dones més propers i eficaços.

JUNTA LOCAL DE SEGURETAT
El Ple de l'Ajuntament  ha aprovat aquest mes

la constitució de la Junta Local de Seguretat.

L'objectiu d'aquest òrgan és corresponsabilit-

zar el govern municipal i la Generalitat de

Catalunya en fer més eficient i eficaç els

Serveis de Seguretat, tant en l'assoliment

dels resultat desitjables com en l'ús racional

dels recursos públics. Si bé fins ara ja es tre-

ballava de manera coordinada i es mantenien

reunions periòdiques amb els Mossos

d'Esquadra, a partir d'ara això es formalitza i

es reforça la coordinació i col·laboració.

FONS FEDER PER A CALDES
Caldes ha estat uns dels municipis seleccio-

nats per a rebre finançament del Fons

Europeu de Desenvolupament Regional

(FEDER).  Es rebran 275.000€ que represen-

ten el 50% dels 550.000 que es dedicaran al

projecte de Cal Ferrer de la Plaça, emmarcat

en la línia d'ajuts per millorar els serveis

turístics en l'Eix de Desenvolupament Local i

Urbà. A Girona s'havien presentat 121 projec-

tes dels quals només 49 ha estat seleccionats

amb un finançament dels total fons de

14.800.000€. Està previst que aquest projecte,

que s'executarà durant el 2010, permeti

començar la restauració de Cal Ferrer de la

Plaça per dedicar una part dels espais a la

promoció econòmica i turística de Caldes.

ESCOLA ESPORTIVA MUNICIPAL
L'escola esportiva municipal (EEM) va iniciar

el curs dijous 1 d'octubre de 2009 amb una

oferta adreçada a nens/es de 4 a 13 anys. 

Durant aquest curs l'EEM complirà el seu 15è.

aniversari transmetent i fomentant els valors

i la formació que pot assolir el futur esportis-

ta amb la pràctica d'aquestes activitats, que

són de gran importància per al desenvolupa-

ment tant a nivell motriu com cognitiu del

nostres nens/es.

L'oferta de grups i activitats d'enguany va des

de l'escola esportiva de psicomotricitat i l'es-

cola d'iniciació poliesportiva a l'escola d'ini-

ciació esportiva amb el volei i el bàsquet des

de categories benjamines fins a Infantils.

SERVEI D'ACTIVITAT FÍSICA MUNICIPAL
La regidoria d'Esports de l'Ajuntament de

Caldes de Malavella presenta la nova propos-

ta d'activitats del Servei d'Activitat Física

Municipal (SAFM) adreçades a joves, adults i

gent gran, per aquest curs 2009/10. L'accés a

la majoria de les modalitats es fa mitjançant

el pagament d'una quota mensual, sense

pagament de matrícula prèvia. 

Les principals novetats d'enguany són l'am-

pliació de les sessions del SAFM i l'oferta gra-

tuïta de la quota de gent gran (edat d'or). Des

de la regidoria d'Esports volem fomentar l'ac-

tivitat física amb la gent gran perquè en gau-

deixin els beneficis.

L'oferta total és de 18 activitats físico-esporti-

ves de dilluns a divendres amb la possibilitat

de conèixer i practicar diverses activitats i/o

modalitats esportives, i la llibertat de prendre

part en les activitats i horaris que més els con-

vinguin, sense limitar el nombre de sessions

per setmana. Podeu trobar en format PDF a

www.caldesdemalavella.cat les activitats que

es proposen, així com una breu descripció dels

continguts a desenvolupar al llarg de les ses-

sions. Les activitats es van iniciar l'1 d'octubre

de 2009 i finalitzaran el 23 de juny de 2010.

CONVENI AMB L'AGÈNCIA CATALANA DE
L'AIGUA (ACA) PER A LA REDACCIÓ DEL
PROJECTE DE CONNEXIÓ DEL PASTERAL
L'ACA farà una aportació econòmica de

40.000€ per a la redacció del projecte de con-

nexió amb l'aigua del Ter - Llobregat que ha

de permetre la dilució de l'aigua que norma-

litzarà els increments de fluor de l'aigua d'a-

bastament municipal. Aquesta obra està pre-

vista per al 2010.

AIGUA NO APTA PER EL CONSUM HUMÀ A
NUCLI, CAN SOLÀ GROS II I LLAC DEL CIGNE
Les últimes analítiques de seguiment de l'ai-

gua realitzades per l'empresa Prodaisa mos-

tren que segueixen valors d'arsènic continuen

per sobre dels límits establerts en la legisla-

ció vigent, tot i que està millorant, per la qual

cosa cal considerar-la NO APTA per el con-

sum humà. Aconsellem doncs, que no s'utilit-

zi de manera habitual aquesta aigua per a ús

de boca, tot i deixant clar que, amb els valors

actuals en l'aigua de Caldes, no hi ha risc

sanitari en cas de consum puntuals o esporà-

dics. Tothom podrà utilitzar l'aigua per a dut-

xar-se, rentar la roba o rentar els estris de

cuina, sense cap risc per a la salut. 

AIGUA APTA PEL CONSUM A LA RESTA DE
SECTORS
Can Carbonell, Tourist Club, Malavella Parc i

Can Solà Gros I l'aigua és apta per al consum

AIXECAMENT DE LA PROHIBICIÓ DE REC DE
JARDINS, HORTS I OMPLIMENT PISCINES A
CAN CARBONELL
L'abastament d'aigua de Can Carbonell s'ha

normalitzat per la qual cosa des del dia 7 de

setembre es dóna per acabada la “situacio

d'excepcionalitat o d'emergència de sequera”. 

ACTES CULTURALS DE L'ÚLTIM TRIMESTRE
A partir del primer cap setmana d'octubre i

coincidint amb la Fira de l'Aigua s'estrena la

programació cultural d'aquest últim trimestre

de l'any, que inclou espectacles teatrals, tant

per adults com per infants, així com d'altres

activitats culturals que es desenvoluparan en

diferents espais com són la Biblioteca

Francesc Ferrer i Guàrdia, el Pavelló

d'Esports i l'Església Parroquial, a banda del

Teatre Municipal" Podeu obtenir detalls de

tota la programació en els fulletons informa-

tius que s'han publicat o bé al web www.cal-
desdemalavella.cat

accio de govern

els plens

els partits
opinen

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

Durant els propers dies rebreu a les vostres llars el Butlletí de la PIC, on fem un

balanç dels dos primers anys de govern. A més de repassar l'acompliment del pro-

grama electoral, també enumerem  les obres més importants que al llarg d'a-

quests  dos primers  anys de legislatura s'han realitzat i/o adjudicat. Obres, totes, finançades

amb ajuts importants de les administracions catalana, espanyola i també europea. La darrera

d'aquestes ajudes ha estat  un fons FEDER per al projecte de rehabilitació parcial de Cal Ferrer

de la Plaça. Una obra estratègica per Caldes, molt esperada, i de la que tots plegats ens hem

de sentir orgullosos. Darrera  de tots aquests projectes hi han moltes hores per definir com

han de ser les obres, quina finalitat han de tenir, què s'hi farà i com es treballarà. No n'hi ha

prou en presentar els projectes. Segurament serà per aquest motiu que Caldes de Malavella,

com mai abans, ha rebut tants diners per finançar diferents projectes de totes les administra-

cions. Disculpeu les molèsties que totes aquestes obres us puguin ocasionar!

8.699€. Aquesta és la quantitat que es va gastar l'Ajuntament per pagar un progra-

ma de ràdio durant la Fira de l'Aigua de l'any passat, per no dir les moltes despe-

ses innecessàries en temps de crisi (naturalment CIU en va demanar explicacions).

Un punt amb què tots estem d'acord  és que s'ha d'arreglar Cal Ferrer de la Plaça però amb el

que no estem d'acord és amb el projecte. Primer ens diuen que volen treure l'Oficina de

Turisme i no saben un posar-la. Després diuen que la posaran a l'antic dispensari i ara, per

sorpresa, ens diuen que la posaran a Cal Ferrer de la Plaça (naturalment al partit polític de la

PIC tot el que han fet els altres partits el molesta). Valdria més que es dediqués a ampliar els

serveis del dispensari o el centre de dia, o a millorar la N-II als Tapiots. 

Portem 3 anys parlant i parlant. El grup de CIU sempre ha dit  que la millor opció seria portar

l'aigua del Pasteral. Dons bé, ara finalment sembla que s'hi farà la connexió.

"Està vostè d'acord que Catalunya esdevingui un Estat de dret, independent,

democràtic i social integrat en la Unió Europea?” Una pregunta tan senzilla, però

alhora tan important i significativa, els ciutadans de Caldes properament la

podrem respondre de manera democràtica. Entenem que mentre el Parlament està tramitant

la Llei de consultes populars, el mecanisme de les consultes populars convocades per entitats

cíviques i socials amb el suport dels ajuntaments és el camí a seguir. En aquest sentit, en el

Ple passat vam promoure una moció per donar suport a la consulta popular per la indepen-

dència  que  sorgeixi des de les entitats cíviques locals.

Vista que l'experiència ha estat reeixida a Arenys de Munt, bàsicament per diversos factors,

primer, per la implicació de les entitats, segon, gràcies a la complicitat i la unitat de la majo-

ria de les forces polítiques locals, i tercer, pel civisme i el seny que va imperar en tot moment

en aquella festa de la democràcia, pensem que a Caldes, de la mateixa manera, aquesta expe-

riència també pot  ser duta a terme.

Amb l'aprovació de subvencions i el PUOSC, van agafant forma els antics

projectes emblemàtics: les Termes Romanes, Cal Ferrer de la Plaça...

D'altres ja en gaudim: Centre d'Assistència Primària -que en breu serà insu-

ficient per la falta de previsió de l'administració sanitària- i també els fets amb urgència per

l'arribada econòmica del Pla E, per a la creació d'ocupació- assignatura suspesa-. 

No podem ignorar que un important nombre de caldencs viuen fora de les muralles i que amb

les seves aportacions econòmiques, sense subvencions i molts  esforços, han millorat la seva

qualitat de vida i la del municipi.

És el moment que l'equip de govern, mitjançant la Llei d'Urbanitzacions i de Barris o altres

mitjans, aporti als "reramuralla" les ajudes econòmiques i suports tècnics per a dur a terme

les millores urbanístiques d'una banda i, per una altra,  mantenir i millorar el que ja ha estat

construït i resolent manca de serveis primaris: línies de telèfon - internet, neteja, transport,

etc. Temes que s'haurien  d'estudiar abans de la confecció dels pressupostos de 2010, escol-

tant els interessats.

PLE MUNICIPAL ORDINARI DE 28 DE SETEMBRE DE 2009

■ El ple ha aprovat per unanimitat donar suport a una moció presentada pel Consell Comarcal

de la Selva per sol·licitar la concessió del Premi Nobel de la Pau a la Fundació Vicente Ferrer.

■ El ple ha aprovat per unanimitat la creació d'una junta local de seguretat formada pel cossos

de la Policia Local, dels Mossos d'Esquadra, l'Alcalde i un representant de la Delegació el

govern a Girona. L'acord formalitza les reunions que a la pràctica ja s'estan fent entre els dife-

rents cossos de seguretat. Les reunions es faran cada tres mesos.

■ El ple ha aprovat per unanimitat un conveni entre l'Ajuntament i el Servei Català de Trànsit

pel qual la Policia Local tindrà, conjuntament amb els Mossos d'Esquadra,  la funció de denun-

ciar i sancionar les infraccions de normes de circulació en vies urbanes.

■ El ple ha aprovat per unanimitat el conveni entre l'Ajuntament i l'ACA (Agència Catalana de

l'Aigua) pel qual es redactarà el projecte de connexió de la xarxa d'aigua potable de Caldes amb

la canonada de l'embassament del Pasteral. La redacció s'assumirà a parts iguals entre les

dues parts. El projecte contemplarà fer un ramal que vingui des de Llagostera aprofitant, per

una banda, el pas soterrat ja existent per on passa la canonada de gas, i per l'altra, un tram que

es va fer i que porta aigua des del pou de Can Gelabertó fins al dipòsit d'aigua. L'any vinent es

preveu començar-ne les obres i, juntament amb la construcció de la planta potabilitzadora, con-

tribuirà a solucionar els problemes d'abastament d'aigua potable en el nucli.

■ El ple ha aprovat per majoria absoluta, amb els 8 vots favorables de la PIC (6), del PSC (1)  i

d'ICV-EUiA (1) i les 5 abstencions de CiU i ERC (2) el projecte de rehabilitació de Cal Ferrer de

la Plaça. El projecte preveu la restauració d'aquest edifici emblemàtic en dues fases, la prime-

ra de les quals començarà l'any vinent, amb un pressupost de 550.000€. De moment  pel qual

es compta amb les subvencions del PUOSC (100.000€) i del FEDER (275.000€). El pressupost

total és d'1.226.000€ i contempla destinar els 600m2 de superfície en sales i despatxos muni-

cipals, una de les quals, la sala de plens.

■ El ple ha aprovat per unanimitat un conveni urbanístic entre l'Ajuntament i l'empresa X.Saiols,

pel qual el propietari cedeix a l'Ajuntament uns terrenys de 17.000m2 situat a la urbanització del

Tourist Club i previstos en el POUM com a zona d'equipaments. Com a contraprestació, el pro-

pietari del terreny disposarà de 4.000m2 per a fer-hi 2 cases i l'Ajuntmament es farà càrrec de

les despeses d'urbanització.

■ El ple ha aprovat per unanimitat el Programa funcional de la biblioteca de  Caldes que és el

primer pas per a la construcció d'una nova biblioteca. El programa contempla la creació d'un

nou centre de dues plantes que se situarà a la plaça Amical de Mathausen, a tocar del carrer de

Girona. Es preveu que la nova biblioteca passi dels 170m2 actuals als 1.250m2. El cost previst

és de 1.870.000€, dels quals l'Ajuntament en disposa 1.000.000 en concepte de subvencions.

L'any que ve es preveu aprovar el projecte, mentre que les obres començaran l'any 2011.

■ El ple ha aprovat per unanimitat el projecte de reurbanització de Malavella Park que ha pre-

sentat la junta de compensació d'aquesta urbanització. Les obres tenen un pressupost d'uns

10.000.000€ a assumir pels propietaris i es faran en dues fases. En la primera s'urbanitzarà la

part ja edificada mentre que posteriorment es realitzarà la resta de projecte.

■ El ple ha aprovat per unanimitat els formularis que serviran per presentar davant del CAC

(Consell de l'Audiovisual de Catalunya) la informació sobre el compliment de la presència del

català en els programes i en la música de l'emissora municipal Caldes FM. El CAC fixa per a la

ràdio de gestió pública els mínims d'un 90% en els programes radiofònics i d'un 25% en la músi-

ca. En el cas de Caldes FM, la presència del català és del 100% i del 35%, respectivament. 

■ El ple ha aprovat per unanimitat que l'Ajuntament s'adhereixi a la commemoració del cente-

nari de l'afusellament de Francesc Ferrer i Guàrdia. Aquest pedagog, lliurepensador i fundador

de l'Escola Catalana dóna nom a la biblioteca municipal de Caldes de Malavella. L'Ajuntament

organitzarà diferents actes per fer conèixer aquesta personalitat.

■ El ple ha aprovat per majoria absoluta, amb 10 vots a favor de la PIC (5), de CiU (3) i ERC (2) i

3 abstencions (una de la PIC a títol individual, PSC i ICV-EUiA) donar suport a les consulta popu-

lar per a la independència de Catalunya en el nostre municipi.


