
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
AGOST: De dilluns a divendres, de les 4 a les 9.
Matins i dissabtes, tancat.
SETEMBRE (horari normal):
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.
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
SIN CALDES DE MALAVELLA 972 48 02 25 
Av. dels Països Catalans, s/n
DEIXALLERIA MUNICIPAL
Del 16 de setembre al 15 de juny:
Matins: de dimarts a dissabte, de 10 a 1.
Tardes: dilluns, dimarts, dimecres i divendres, de 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 d’agost al 15 de setembre de 2014

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: 
promocioeconomica@caldesdemalavella.cat o bé al 
972470005 (Ext 47).

MERCAT ECOLÒGIC DE LA SELVA: 
El primer i tercer diumenge de mes, de 10 a 2. Al 
pati de Cal Ferrer de la Plaça. Durant l’agost el 
mercat tancarà i reprendrà l’activitat el dia 7 de 
setembre.

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. 

CALENDARI DEL CONTRIBUENT
De l’1 de setembre al 31 d’octubre:
- Conservació de cementiri (anual 2014).
- Guals (anual 2014).
- Ocupació subsòl (anual 2014).
- Recollida d’escombraries (2n semestre 2014).
- Mercat setmanal (2n semestre 2014)
- Clavegueram (3r trimestre 2014).

VACANCES DEL SOLC
Del 30 de juliol al 10 de setembre, ambdós inclosos, 
no es realitzaran entrevistes d’acollida. Podeu con-
tactar amb nosaltres al 972480103 / 972480266 o 
bé a solc@caldesdemalavella.cat

DISSABTE, 16 D’AGOST
VISITES TEATRALITZADES: “TRI-
CENTENARI GUIAT PELS TRES GUIES 
UFISSIALS DE CALDES”
A les 10 de la nit. Compra anticipada a L’Oficina 
de Turisme - Cal Ferrer de la Plaça. Preu: 10 €. 
Reduïda (nens entre 6 i 12 anys, inclosos): 5 €. En 
cas de pluja, la funció es realitzarà a la sala annexa 
de la Casa Rosa.

DIUMENGE, 17 D’AGOST
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.

DIJOUS, 21 D’AGOST
CINEMA AL CARRER
“Els Croods”. A les 10 de la nit, a la plaça de 
l’Ajuntament nou. Gratuït. Organitzat per l’Ajun-
tament.

DISSABTE, 23 D’AGOST
VISITES TEATRALITZADES: “TRI-
CENTENARI GUIAT PELS TRES GUIES 
UFISSIALS DE CALDES”
A les 10 de la nit. Compra anticipada a L’Oficina 
de Turisme - Cal Ferrer de la Plaça. Preu: 10 €. 
Reduïda (nens entre 6 i 12 anys, inclosos): 5 €. En 
cas de pluja, la funció es realitzarà a la sala annexa 
de la Casa Rosa.

MEMORIAL MAS I ROS – UNA 
AUDICIÓ I MITJA DE SARDANES 
A càrrec de la Cobla Ciutat de Girona. A la 
plaça del Mestre Mas i Ros, a 1/4 d’11 de la nit. 
L’organitza l’Agrupació de Sardanistes.

EXCURSIÓ NOCTURNA A LA PLATJA
Lloc per determinar. Organitzada pel Club Excur-
sionista. 

DIUMENGE, 24 D’AGOST
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.

VISITA GUIADA: CALDES A TRAVÉS 
DELS PERSONATGES.

A les 6 de la tarda. Recorregut per Caldes a tra-
vés dels personatges que tenen carrers, places 
i/o edificis dedicats, i pels escriptors, arquitectes 
i artistes que s’han inspirat en Caldes per fer la 
seva obra.
Durada: 1,5 hores (aprox.) Preu: 3 € adults; 
2 € de 7 a 12 anys (menors de 7 anys, gratuït). 
Sortida: davant de l’Oficina de Turisme. Infor-
mació i reserves: 603 643 505 / 620 969 762 / 
info@atri.cat
Ho organitza Atri Cultura i Patrimoni SLU.  
Amb el suport de l’Ajuntament de Caldes de 
Malavella.

DISSABTE, 30 D’AGOST
DUATLÓ
De 4 a 7 de la tarda, a la Piscina Municipal. Inscrip-
cions el mateix dia abans de l’activitat. Organit-
zat pel Club Atletisme Caldes amb el suport de 
l’Ajuntament.

CAMPIONAT OBERT D’ESCACS
MEMORIAL JORDI CASELLAS
De 4 a 8 de la tarda, al Casino Municipal. Organit-
zat pel Club d’Escacs Caldes.

BOTIFARRADA
A partir de 2/4 de 10, a la plaça Amical de Maut-
hausen. En acabat, ball amb els Kalimba. Organit-
zat per la Colla Gegantera de Caldes de Malavella.

VISITES TEATRALITZADES: “TRI-
CENTENARI GUIAT PELS TRES GUIES 
UFISSIALS DE CALDES”
A les 10 de la nit. Compra anticipada a L’Oficina 
de Turisme - Cal Ferrer de la Plaça. Preu: 10 €. 
Reduïda (nens entre 6 i 12 anys, inclosos): 5 €. En 
cas de pluja, la funció es realitzarà a la sala annexa 
de la Casa Rosa.

DIUMENGE, 31 D’AGOST
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.

ESPORTS
UNIÓ ESPORTIVA CALDES
A les 7, partit amistós del primer equip: UE Caldes 
- UD Cassà A.

DIJOUS, 4 DE SETEMBRE
GLOPETS D’ESTIU: CINEMA AL 
CARRER
“Rio 2”.  A les 10 de la nit, a la plaça de l’Ajun-
tament nou. Gratuït. Organitzat per l’Ajuntament.

DIVENDRES, 5 DE SETEMBRE
CURSA JOVE D’ORIENTACIÓ 
NOCTURNA
A la Plaça de l’Ajuntament nou. Cursa per cate-
gories juvenil, juvenil grups, adults i familiar. Ins-

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

cripcions a les  del vespre. Més informació: www.
espaijove.caldesdemalavella.cat. Organitzat per 
l’Espai Jove “Ca la Romana” i el Club Excursionista 
de Caldes.

DISSABTE, 6 DE SETEMBRE
GLOPETS D’ESTIU: MUSICAL 
DRAMÀTIC
“1714. Crònica d’un setge”. A càrrec de la 
companyia Jove Teatre Regina.
És un musical dramàtic que gira al voltant de 
la caiguda de Barcelona davant les tropes bor-
bòniques, ara fa tres-cents anys. L’espectacle no 
vol ser un devessall d’informació. N’ hi ha, evi-
dentment, sobretot de causes i efectes, però te-
atralitzada, resumida, continguda en les diferents 
escenes i números musicals.
A les 8 del vespre, al Teatre-cinema municipal. 
Preu entrada: 15 € (anticipada) i 17 € (ta-
quilla).

DIUMENGE, 7 DE SETEMBRE
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.

MERCAT ECOLÒGIC DE LA SELVA
De 10 a 2, al pati de Cal Ferrer de la Plaça. A les 11, 
taller d’elaboració de melmelades i con-
serves ecològiques. A càrrec de Marc Ba-
tallé, dietista, naturòpata i cuiner. Places limitades.

BANYADA  DEL CLUB EXCURSIONISTA
Sortida a la platja i planificació de la programació 
del quart trimestre.

TROBADA GEGANTERA
A Breda, segurament al matí (encara per confir-
mar). Amb la participació de la Colla Gegantera de 
Caldes de Malavella.

DIMECRES, 11 DE SETEMBRE
DIADA DE CATALUNYA
- Aplec de germanor municipal amb 
esmorzar popular. En el punt de confluèn-
cia dels termes municipals de Llagostera, Vidre-
res, Tossa de Mar i Caldes de Malavella, a l’indret 
de Terra Negra (ctra. de tossa, km. 5), lloc on 
hi ha instal·lat el monòlit commemoratiu. En el 
transcurs de  l’acte, tindrà lloc un esmorzar 
popular.
Aquest any, l’acte començarà a les 9.
L’organitzen els ajuntaments de Tossa de Mar, Lla-
gostera, Vidreres i Caldes de Malavella.

-Acte commemoratiu i ofrenes florals al 
monument situat a la rotonda c. Onze 
de setembre i av. Països Catalans. Inter-
pretació dels Segadors, del Cant de la senyera i 
lectura de manifest.
A 2/4 de 12, a tocar del monument (rotonda c. 11 

de Setembre i av. Països Catalans).
L’organitza l’Ajuntament de Caldes de Malavella, la 
Coral “Cantaires de Caldes”, les agrupacions polí-
tiques locals i les entitats del poble.

-Interpretació dels Segadors i audició 
de sardanes.
A les 12, a la  plaça de l’Ajuntament. Amb la Cobla 
La Flama de Farners. L’organitza l’Agrupació 
de Sardanistes.

- Gran dinar popular
A 1/4 de 3, al Pavelló Polivalent. Organitzat per la 
Llar de Pensionistes i Jubilats “Casa Rosa”.

DISSABTE, 13 DE SETEMBRE
VISITES TEATRALITZADES: 
“TRICENTENARI GUIAT PELS TRES 
GUIES UFISSIALS DE CALDES”
A les 10 de la nit. Compra anticipada a L’Oficina 
de Turisme - Cal Ferrer de la Plaça. Preu: 10 €. 
Reduïda (nens entre 6 i 12 anys, inclosos): 5 €. En 
cas de pluja, la funció es realitzarà a la sala annexa 
de la Casa Rosa.

DIUMENGE, 14 DE SETEMBRE
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.

GLOPETS D’ESTIU: CONCERT
Orquestra Jove de la Selva. A les 6 de al 
tarda, als Jardins de les Termes Romanes. Preu 
entrada: 5€.
Música jove interpretada per joves i adreçada 
a totes les edats. Selecció de temes actuals de 
qualitat, arranjats i interpretats per la Big Band 
de l’Orquestra Jove de la Selva, formada per un 
conjunt de joves músics procedents tots ells de 
diferents pobles de la comarca selvatana. Va des 
de versions estàndards de jazz a temes de rock 
o funk. Música per a gaudir amb l’Orquestra Jove 
de la Selva.
Venda d’entrades el dia de l’actuació, des de 2 
hores abans de la funció a l’accés als Jardins per 
la placeta de l’Ermita de Sant Grau i a la taquilla 
del Teatre-cinema municipal.
Venda d’entrades anticiades, a l’Oficina de Turis-
me de Caldes de Malavella, de dilluns a diumenge 
de 10 h a 2  i dissabtes, de 3 a 6. Reserves al 
telèfon 972 48 01 03.
L’organitza l’Ajuntament de Caldes de Malavella, 
amb el suportde  PGA Catalunya Resort, Dipu-
tació de Girona, Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya i Consell Comarcal de 
la Selva.

ESPORTS
UNIÓ ESPORTIVA CALDES
Partit de lliga del primer equip, a 2/4 de 12: UE 
Caldes -  CF Les Preses.

AMPLIACIÓ DEL TERMINI D’INS-
CRIPCIONS ALS CURSOS ELABORA’T 
2n SEMESTRE 2014 FINS EL DIMECRES 
27 D’AGOST!
Places disponibles per als cursos Iniciació a 
l’ofimàtica i a la navegació per Internet 
(20h), Curs de manipulador d’aliments 
(3h) i Web 2.0: blogs amb el CMS Word-
press (20h). Per a més informació i inscripcions 
adreceu-vos a l’Oficina de turisme. 

CURS DE MONITOR DE LLEURE
Inscripcions fins el 25 d’agost a través de www.
fundacioesplaigirona.org o a l’Espai Jove “Ca la 
Romana”. Formació oficial per treure’s la titulació 
de Monitor de Lleure Infantil i Juvenil. Del 30/08 
al 10/09 en horari intensiu a l’Aula de Formació 
del Pavelló. Preu: 170€ (empadronats a Caldes) 
o 230€.

CURS DE MONITOR AMBIENTAL
Inscripcions obertes del 25 d’agost al 26 de se-
tembre a través de www.espaijove.caldesdemala-
vella.cat o a l’Espai Jove “Ca la Romana”. Forma-
ció específica de monitor ambiental que relaciona 
conceptes d’educació ambiental amb el lleure 
amb Infants i joves.
Del 4 d’octubre al 29 de novembre. Els dissabtes, 
de 10 a 2/4 d’1 del migdia, a l’Aula de Formació 
del Pavelló Municipal d’Esports. Preu: 70€

CONVOCATÒRIA D’AJUTS PER A LES 
ACTIVITATS D’EDUCACIÓ I ESPORTS 
PERMANENTS
Del 25 d’agost al 5 de setembre. Més informació, 
a Serveis Socials (972 47 04 04).

LLAR D’INFANTS
S’obre un nou període de preinscripcions a la 
Llar d’Infants Muncipal “Ninots”, entre l’11 i el 23 
d’agost, amb possibilitat de triar servei de mit-
ja jornada (matí o tarda). Per a més informació, 
consulteu l’apartat “Acció de govern i notícies de 
Caldes” o bé el web www.caldesdemalavella.cat.

NOTES DE L’ESPLAI “LA CAIXA” DE 
CALDES DE MALAVELLA
L’Esplai fa vacances tot el mes d’agost. L’1 de se-
tembre tornarem a començar la nova temporada.
- La relaxació i la conversa, que dirigeix la 
Rosa Soler, començaran el dimecres 17 de setem-
bre a la mateixa hora de sempre.
- El taller “Menys dolor, més vida” (eines 
i consells que ens ajudaran a millorar la nostra 
qualitat de vida) està programat per primers 
d’octubre. Cal apuntar-s’hi.

VISITES TEATRALITZADES: 
“TRICENTENARI GUIAT PELS TRES 
GUIES UFISSIALS DE CALDES”
Els dies 16, 23 i 30 d’agost i 13 i 20 de setembre. 
A les 10 de la nit. Compra anticipada a L’Oficina 
de Turisme - Cal Ferrer de la Plaça. Preu: 10 €. 
Reduïda (nens entre 6 i 12 anys, inclosos): 5 €. En 
cas de pluja, la funció es realitzarà a la sala annexa 
de la Casa Rosa.
Una visita diferent amb molt d’humor. Els dissab-
tes a la nit es pot visitar Caldes d’una manera molt 
diferent. De la mà de tres actors còmics de teatre 
es proposa un itinerari guiat (balnearis, fonts, Ter-
mes Romanes...) que esdevé un autèntic 

espectacle teatral. Una sessió d’autèntica risoteràpia.
En aquesta edició 2014 els Guies Ufissials volen 
tant sí com no celebrar el tricentenari del 1714.  
Amb ganes de fer una gran festa commemorativa 
comencen a buscar tot allò relacionat amb Cal-
des de Malavella i el 1714, però d’en mica en mica 
s’adonen que no és tant fàcil com semblava.... A 
més a més, un seguit d’interrupcions exteriors fan 
que feina se’ls compliqui. Però l’Antoniu , en Fonsu 
i la Remei mai no perden l’esperança.
Creació de l’espectacle: Marc Ciurana (Fonsu), Mi-
quel Noguer (Antoniu) i Mireia Peña (Remei). Di-
recció artística: Meritxell Yanes.
Organitzat per l’Ajuntament de Caldes de Malavella.



Acció de govern i notícies de Caldes
  COMENCEN LES OBRES DE L’ESCOLA LA 

BENAULA
Finalment, les obres de la Benaula han començat el 
mes de juliol. Si la constructora compleix els terminis 
de construcció (13 mesos), l’alumnat del curs 2015-
16 ja podrà iniciar les classes en l’edifici acabat. S’ha 
planificat el moviment de maquinària de manera que 
els sorolls afectin el mínim possible durant el curs 
vinent a la Secció d’Institut de Caldes de Malavella, 
just al costat.  Precisament, el pati d’aquest segon 
centre s’havia empetitit i per això l’Ajuntament ha 
fet un moviment de tanques i ha habilitat un espai 
al bosc de les Monges per a què els alumnes tinguin 
més espai a les hores d’esbarjo durant el curs entrant.

  ASFALTATGE DE CARRERS
Durant el juliol s’han asfaltat diversos carrers del 
municipi, com són alguns trams de carrers a Can 
Carbonell, els carrers Girona, Prim, Joan Maragall, 
Rossinyol, Baixada del Rossinyol i Lluís Companys, així 
com algun tram del carrer Ponent, entre la Deixalleria 
Municipal i la carretera d’accés a l’N-II.

 CALDERA DE BIOMASSA PER A L’ESCOLA 
SANT ESTEVE
El darrer ple ha aprovat el projecte de construcció 
d’una caldera de biomassa a l’Escola Sant Esteve 
que comportarà un estalvi econòmic, energètic i de 
contaminació, ja que evitarà l’emissió a l’atmosfera de 
51,8 tones de diòxid de carboni a l’any i es calcula 
que suposarà un estalvi de 12.000 € també a l’any. 
La caldera de biomassa servirà de reforç a l’actual 
de gasoli que continuarà funcionant per garantir 
el subministrament de calefacció i aigua calenta en 
moments de demanada elevada. 
La construcció de la caldera té un pressupost previst 
d’uns 66.666,67 € i es compta amb una subvenció 
de la Diputació de Girona (previsiblement 50.000 
€). Aquesta actuació es contempla dins del Pacte 
d’alcaldes, un moviment europeu que es proposa 
reduir en més d’un 20% les emissions de diòxid de 
carboni abans del 2020.

 MILLORA DE L’ENLLUMENAT A CAN 
CARBONELL I A L’AVINGUDA DOCTOR FUREST
En el darrer ple municipal es va aprovar una nova 
partida per a la millora de l’enllumenat públic a la 
fase I de Can Carbonell, pressupostada en 23.840,21 
€, que contempla intervenir en una cinquantena de 
punts de llum, amb la qual cosa es podrà pràcticament 
completar la substitució de llums en aquesta fase. 

També es va aprovar una segona partida per millorar 
l’enllumenat públic a l’avinguda del doctor Furest, 
amb un pressupost de 42.319,59 €.

  L’AJUNTAMENT DISPOSA DE DOS 
OPERARIS MÉS A TRAVÉS DEL SOC
L’Ajuntament ha contractat dos operaris, a partir 
del 31 de juliol i a través del Consell Comarcal de 
la Selva, per a tasques de rehabilitació i millora de 
parcs infantils a Can Carbonell i urbanització de 
l’interior d’illetes en espai urbà. Aquesta possibilitat 
ve donada pel programa Treball i Formació del SOC 
(Servei d’Ocupació de Catalunya) que està adreçat a 
persones que cobren la renda mínima d’inserció.

  NETEJA DE RIERES I DE CAMINS
Seguint la programació establerta, s’estan fent feines 
de neteja de rieres i de manteniment de camins que 
durant el juliol han estat condicionades per les pluges, 
que han deteriorat més els camins i han fet créixer 
més l’herba a les lleres.

 NOU SISTEMA DE VIDEOVIGILÀNCIA I 
NOVA CENTRALETA TELEFÒNICA A LA 
COMISSARIA DE LA POLICIA 
La Comissaria disposa d’un nou sistema de 
videovigilància que millora l’anterior ja que permet 
vigilar el que passa a l’exterior i a l’interior de la 
Comissaria tant des de la dependència mateix, com 
fins ara,  com des del cotxe de patrulla o  per mitjà 
de telèfon mòbil. Aquesta nova prestació, unida a una 
millor qualitat de la imatge, faciliten la vigilància de 
la Comissaria i els voltants. Aquest és el primer pas 
previ per, més endavant, implantar aquest sistema de 
vigilància en altres dependències municipals i indrets 
públics d’interès especial.
Per altra banda, s’ha instal·lat una centraleta telefònica 
nova que millora l’atenció al vilatà ja que en cas que no 
hi hagi cap agent a la Comissaria, la trucada es desvia 
automàticament al mòbil de la Policia Local, amb la qual 
cosa qui truqui ara tindrà sempre resposta. A més, un 
cop es rebi la trucada a la centraleta, es podrà dirigir 
al despatx del cap de la Policia. Una altra incorporació 
important és l’enregistrament de les trucades que es 
facin al número de telèfon de la Policia Local.

 NOVA SENYALITZACIÓ DE LA RUTA DE 
LES ERMITES I DE SANTA MARIA
El Consell Comarcal de la Selva ha instal·lat 
nous rètols i ha fet noves pintades a la ruta  de 
les ermites i a la de Santa Maria. En el cas de la 
primera ruta, també s’han instal·lat plafons que 
expliquen detalls sobre les ermites per on passa 
el recorregut. L’Ajuntament delega les tasques de 
senyalització i manteniment al Consell Comarcal de 
la Selva a través d’un conveni entre les dues parts 
que contempla el manteniment de 7 rutes. A part de 
les dues esmentades completen el llistat els 3 grans 
camins de l’aigua (Caldes de Malavella - Riudellots 
de la Selva, Caldes de Malavella - Tossa de Mar i 
Caldes de Malavella – Vidreres) i dues rutes BTT: La 
ruta de Sant Maurici i la ruta dels Camps de l’Onyar. 

 LLIURAMENT DELS DIPLOMES DEL CURS 
D’HORT ECOLÒGIC
A inicis d’agost es va fer el lliurament de diplomes 
als participants al taller d’hort ecològic. En aquest 
curs, una trentena d’inscrits van aprendre entre 
maig i juliol el procés de conrear un hort ecològic. 
El curs estava inclòs dins del Pla d’Inclusió i 
Ciutadania, finançat pel Departament de Benestar 
Social i Família de la Generalitat de Catalunya. El 
Consorci de Benestar Social de la Selva ha estat 
fent actuacions a diversos municipis de la comarca 
en coordinació amb els consistoris. L’Ajuntament 
de Caldes de Malavella hi ha participat activament 
i va aconseguir portar al nostre municipi, a part del 
taller d’hort ecològic, el curs d’Ocupabilitat del qual 
vam parlar en el número anterior del BIM. 
Acabat el taller, els interessats a continuar treballant 
l’hort ho podran fer ja que l’Ajuntament cedirà els 
terrenys, de 1.700 m2, amb la finalitat de conrear-los. 
Des de l’inici del projecte, el consistori ha instal·lat 
un punt d’aigua per a reg, ha facilitat material, com 
una mànega i estris diversos i hi ha instal·lat un 
cobert  per a guardar-hi material. El següent pas 
serà instal·lar una bomba per a recollir aigua d’un 
pou que hi ha a la mateixa parcel·la i redactar una 
ordenança municipal que reguli l’ús dels horts.
 

  RESPONSABILITAT AMB EL CONSUM I 
LES DEIXALLES: PER AL MEDI  AMBIENT I 
PER EVITAR PUJADES EN LES TAXES
L’Agència de Residus de Catalunya ha elaborat 
recentment el Programa General de Prevenció i 
Gestió de Residus i Recursos de Catalunya 2013-

2020 (PRECAT20). Es tracta d’un instrument de la 
Generalitat de Catalunya en el qual es defineixen 
els objectius de prevenció i gestió de residus per 
als propers 8 anys. Una de les mesures previstes 
en aquest programa és l’increment del cànon a la 
disposició del rebuig dels residus municipals. És a dir, 
incrementar el preu per cada tona de residu que no 
es reculli de forma selectiva i acabi a l’abocador. Si bé 
en els darrers anys aquest cànon ja s’ha incrementat, 
des del 2009 fins el dia d’avui només ha pujat un 
27%. Les previsions de l’Agència són que per l’any 
2020 l’import d’aquest cànon es tripliqui.
Cal esmentar que part dels diners del cànon són 
retornats als Ajuntaments, en funció dels índexs de 
recollida selectiva. El PRECAT20, a més, tindrà en 
compte la generació de residus per habitant i afavorirà 
aquells municipis amb els índexs de generació més 
baixos. Així doncs, per evitar que les taxes de recollida 
d’escombraries pateixin importants increments, caldrà 
reduir tant la quantitat de rebuig o resta que enviem 
a l’abocador com la quantitat de residus que generem 
a les nostres llars. Això s’aconsegueix mitjançant uns 
hàbits de consum més responsables (el millor residus 
és aquell que no es genera) i utilitzant els contenidors 
de recollida selectiva i la deixalleria.

   NOU PERÍODE DE PREINSCRIPCIONS A 
LA LLAR D’INFANTS
La Llar d’Infants ha obert un nou període de 
preinscripcions fins al 23 d’agost en el qual les 
famílies amb nens sense plaça podran realitzar 
la seva sol·licitud. Com a novetat, s’ofereix la 
possibilitat de fer ús del servei a mitja jornada (matí 
o tarda) tant a la mainada amb plaça ja confirmada 
a jornada completa com als que opten a una nova 
plaça. Podeu informar-vos dels horaris, quotes 
i procediments a través del web de l’Ajuntament 
www.caldesdemalavella.cat. Aquesta mesura vol 
optimitzar el funcionament de la Llar, que tenia 13 
places vacants, i dóna a les famílies més possibilitats 
per conciliar els horaris de feina amb les estones en 
què poden estar amb els fills. 

   RECORDATORI SOBRE ELS GOSSOS I EL 
MOSQUIT TIGRE
Ens adrecem de nou als propietaris dels gossos 
perquè, tal i com fan molts, recullin els excrements 
de les seves mascotes i contribueixin a mantenir els 
carrers i zones verdes netes.
Per altra banda, insistim en la conveniència d’evitar 
qualsevol petita acumulació d’aigua en galledes, testos, 
pots, canals ja que són els llocs ideals per a la cria 
del mosquit tigre. Amb l’ajuda de tots contribuirem a 
frenar l’expansió d’aquesta molesta plaga.

   ESTAT DE L’AIGUA
Les últimes analítiques de juliol 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

El Ple Municipal, a més de l’horari actual, va aprovar donar l’opció que la Llar d’Infants presti un servei a 
mitja jornada, en horaris de 9 a 12 i de 3 a 6, mantenint el menjador per a qui el vulgui utilitzar en aquesta 
franja horària. Així es facilita que els pares combinin les seves jornades laborals i deixin els fills a la llar el 

temps que necessitin. El PSC mai no ha estat ni està en discrepància amb l’altra formació de l’equip de govern en 
contra del que es diu arrel que, a l’hora de decidir l’import a pagar per la mitja jornada, el regidor socialista va votar 
l’import més econòmic (89 €, un 60% de l’import a jornada completa), i no l’altra proposta del 75%. Quan el BIM es 
publiqui ja haurem gaudit de la Festa Major. Com que sé del bon fer de l’organització, em permeto felicitar-los, amb 
la magnífica direcció de la regidora responsable de l’àrea.

1.270.000 € en inversions 
L’Ajuntament de Caldes de Malavella es posiciona com un dels que estan en millor situació econò-
mica. En l’últim ple, l’equip de govern va plantejar una modificació de crèdit amb prop de 1.270.000 
€ destinats a inversions. Es va aprovar la instal·lació d’una caldera de biomassa a l’escola Sant Esteve 

i la millora de l’enllumenat públic a Can Carbonell (fase I) i a l’avinguda doctor Furest. El gruix de propostes 
no es va aprovar perquè els grups de l’oposició van demanar més temps per estudiar-les. Parlem del projec-
te de socialització del jaciment del Camp dels Ninots, d’una àrea de servei per autocaravanes, d’un centre 
d’interpretació sobre el termalisme, de l’última fase de restauració de Cal Ferrer de la Plaça, d’una pista d’skate 
i un rocòdrom i de la reforma del camp de futbol i de les pistes d’atletisme i el seu entorn. Buscarem el suport 
d’altres grups municipals per desenvolupar-los per al benefici de Caldes de Malavella.

Des del PPC de Caldes lamentem una altra vegada més la manca d’implicació de l’equip de govern i la 
falta de voluntat política per tot: Per demanar, com sempre, a corre - cuita una modificació de crèdit 
per no perdre subvencions i aprofitar-se d’això; perquè s’hagi de convertir la quota de la llar d’infants 
en una “subhasta plenària” en la qual, evidentment, nosaltres vam donar el nostre vot favorable a 

la licitació més econòmica. Que Balliu i el seu equip no es gastin 800.000 € en un camp de futbol i mirin per 
cobrir les necessitats dels ciutadans que és el que realment importa. Lamentem que l’equip de volei i el de 
futbol sala no càpiguen a Caldes ja que la regidoria d’Esports és incapaç d’organitzar una bona planificació en 
la qual hi hagi lloc en les instal·lacions municipals per a tothom. En fi... us desitgem una molt bona Festa Major 
i un feliç estiu.

Pensar en les persones, treballar des del diàleg, la participació i la transparència. Aquesta és la 
nostra manera de fer. El grup d’Esquerra sempre hem estès la mà per treballar, pensant en el 
que és millor per Caldes de Malavella. Però sense perdre el cap.

Amb aquest objectiu vam presentar una esmena a una modificació de crèdit d’inversions  proposada per 
l’equip de govern. Una acció pensada per debatre i participar en el disseny i pressupost dels projectes que 
estan damunt la taula ja que han patit variacions importants i, per tant, cal consens.
Gràcies a això s’ha pogut aprovar la inversió per a una caldera de biomassa a l’Escola Sant Esteve i la continuïtat 
en el canvi d’enllumenat públic, que permetran un important estalvi econòmic i energètic.
Aprofitem per desitjar-vos una bona Festa Major! Una festa que no seria possible sense els Joves Intrèpids i la 
tasca dels voluntaris. Moltes gràcies a tots per fer tan gran la nostra Festa.

La falta de debat previ fa dels plens una subhasta d’opcions que encara són menys 
debatudes i que, finalment, ens poden portar a optar per l’opció que més s’ajusti a 

les economies familiars més desafavorides. Aquesta no és la millor manera de treure endavant res, i possible-
ment qualsevol proposta es podria millorar després d’un temps de discussió. Ens referim a l’opció presa per la 
majoria en el tema de les taxes de la llar per jornada parcial. D’aquí la nostra abstenció.
D’altra banda, una cosa semblant va passar amb les modificacions de crèdit proposades per l’equip de govern. 
En aquest cas hi havia dues solucions, retirar les ampliacions de pressupost per a les instal·lacions esportives 
(camp de futbol, pista de skate i rocòdrom), la darrera fase de Cal Ferrer de la Plaça..., o votar les partides una 
per una. En aquest cas només s’haurien aprovat 3 de les 7 propostes, entre altres, perquè les matemàtiques no 
enganyen.  Visiteu-nos a http:\\elcalidoscopicaldenc.blogspot.com

A la PIC, des de l’oposició, tot i que no ho tenim fàcil, continuem treballant  per millorar els serveis 
que, des de l’Ajuntament, s’ofereixen als ciutadans.  Davant la passivitat de l’equip de govern sobre 
el fet que han quedat 13 places lliures a la Llar d’infants, la PIC vam proposar al Ple solucions per 

atendre de la millor manera possible a totes les famílies i optimitzar el servei aprofitant l’espai, les subvencions 
i mantenint els llocs de treball. Amb l’acord de tots els grups es va aprovar la nostra proposta d’acceptar nens i 
nenes a mitja jornada, amb la reducció de taxa corresponent, i estudiar la possibilitat d’obrir una aula de P0 en 
propers cursos. Un cop més, la discussió va venir amb el preu. L’equip de govern seguint amb la seva política, 
proposava 110 €, però finalment es va imposar la nostra proposta de 89 € que representa un 60% del preu de 
la jornada completa. www.picaldes.com

Els plens Ple municipal ordinari de 28 de 
juliol de 2014

 El Ple Municipal ha donat compte de l’informe 
de morositat del segon trimestre de 2014, segons 
els qual l’Ajuntament ha fet 940 pagaments per un 
import de 973.032,62 € durant el segon trimestre 
de 2014. S’ha incomplert el termini de pagament 
en una única factura per no conformitat tècnica i 
aclariment pendent per part dels proveïdors. Tam-
bé informa que no s’incompleix el termini legal de 
pagament a data de tancament del trimestre natural 
en cap factura. 

 El Ple Municipal ha aprovat per unanimitat el 
compte general de l’Ajuntament de l’exercici 2013.

 El Ple Municipal ha aprovat per unanimitat una 
esmena d’ERC a la proposta inicial de l’equip de 
govern de modificació de crèdits del pressupost 
de 2014. La proposta plantejava originàriament un 
seguit d’inversions que pujaven a 1.269.818,96 € 
que són les següents: instal·lació d’una caldera de 
biomassa a l’escola Sant Esteve, socialització del ja-
ciment del Camp dels Ninots, creació d’una àrea 
de servei per autocaravanes, creació d’un centre 
d’interpretació sobre el termalisme, l’última fase 
de restauració de Cal Ferrer de la Plaça, millora 
de l’enllumenat públic, creació d’una pista d’skate i 
un rocòdrom i reforma del camp de futbol i pistes 
d’atletisme i el seu entorn. D’acord entre tots els 
grups municipals, es va acordar aprovar de moment 
tres projectes i donar un marge de temps per po-
der debatre les altres propostes de l’equip de go-
vern. Els projectes aprovats han estat:

1) Millora de l’enllumenat públic (Can Carbonell, fase 
I): 23.840,21 €, procedents de romanent de tresoreria.

2) Substitució de l’enllumenat de l’avinguda Doctor 
Furest: 42.319,59 €, dels quals 35.000 € ja estaven 
pressupostats i 7.319,59 € provenen d’una subven-
ció del PEIS (Pla Especial d’Inversions Sostenibles).

3) Instal·lació d’una caldera de biomassa a l’escola 
Sant Esteve: 66.666,67 €, procedents d’una subven-
ció de la Diputació de Girona (50.000 €) i de baixes 
en la partida de despeses corrents (16.666,67 €).

 El ple ha aprovat per unanimitat l’assignació del 
Fons de Cooperació Local corresponent a l’any 
2013, uns diners que l’Ajuntament ha de destinar a 
entitats supramunicipals en les quals participa. Així, ha 
aprovat assignar 6.440,39 € als següents organismes:
- 50% de l’import al Consorci per a la protecció i 
gestió del Massís de Cadiretes. 
- 25% de l’import al Consorci de Viles termals de 
Catalunya 
- 25% de l’import a Consell Comarcal de la Selva. 

 El Ple Municipal ha aprovat per unanimitat la pro-
posta de la PIC  d’optimitzar el servei de la Llar 
d’Infants amb la introducció d’una esmena per part 
de CiU. L’objectiu de la proposta és rendibilitzar el 
servei de la Llar d’Infants ja que no s’han cobert to-
tes les places ofertades un cop acabat el període de 
preinscripcions per al curs vinent. Per altra banda, 
es pretén ampliar i adequar el servei a les famílies.
El primer punt proposava que la Llar acceptés nens 
i nenes nascuts en els primers tres mesos de l’any 
2014 però es va descartar tenint en compte la regu-
lació del Departament d’Ensenyament i el nombre 
de preinscripcions de la Llar. Sí que es van incloure 

la resta de punts, que contemplaven acceptar ins-
cripcions a mitja jornada amb la reducció de quota 
corresponent, per la qual cosa s’obrirà un perío-
de de preinscripcions amb caràcter urgent. També 
es va aprovar que en propers cursos es plantegi la 
possibilitat d’acceptar nens i nenes menors de 12 
mesos, i inscripcions a la Llar de mitja jornada. 

 El Ple Municipal ha aprovat per unanimitat la pro-
posta de modificació de les normes reguladores de 
la Llar d’Infants municipal per facilitar-ne l’accés a 
les famílies i adaptant-lo a la realitat socio-econòmi-
ca actual. Segons aquests canvis, l’horari de la Llar 
d’Infants serà de 2/4 de 9 del matí fins a les 6 de la 
tarda.  L’horari escolar serà els matins, de 9 a 12 , 
amb entrada des de 2/4 de 9 fins a ¼ de 10 com a 
màxim i amb sortida de 3¾ de 12 a 12. Pel que fa 
a les tardes, l’entrada serà de 3 a 3¾ de 4 com a 
màxim i la sortida, de 5 a 6 com a màxim. L’horari 
escolar per als nens que es queden al menjador 
serà de 12 a 3 de la tarda. 

 El Ple Municipal ha aprovat la modificació de 
l’ordenança fiscal reguladora de les taxes per pres-
tació de serveis i realització d’activitats municipals, 
en l’annex 8 (prestació de serveis de Llar d’infants). 
En concret, s’inclou una nova taxa corresponent a 
l’escolarització a mitja jornada (matí o tarda). La 
proposta inicial de l’equip de govern de 110 € (75% 
de la quota completa) va ser desestimada i es va 
aprovar la proposta de la PIC de 89 € (60% de la 
quota). Es va fer amb els 6 vots favorables de la PIC 
(3) ERC (1), PP (1) i PSC (1), el 4 vots contraris de 
CiU i l’abstenció d’ICV-EUiA. (1).

 El Ple Municipal ha aprovat per unanimitat la su-
pressió, creació i modificació de diferents fitxers de 
dades de caràcter personal. Els motius són l’evolució 
dels sistemes d’informació de l’Ajuntament i els 
canvis normatius han fet necessaris.

 El Ple Municipal ha aprovat demanar un informe 
a la Comissió d’Urbanisme que ha de donar el visti-
plau a la modificació puntual del punt número 2 del 
POUM acordada a través d’un conveni signat entre 
l’Ajuntament i Promocions Viñals en l’àmbit d’un pla 
de millora urbana discuntinu. Ho ha fet amb els 6 
vots a favor de CiU (4), ERC (1) i PSC (1) i les 5 
abstencions de la PIC (3), ICV-EUiA (1) i PP (1). 
L’acord contempla modificar l’edificabilitat de diver-
ses zones del municipis on el promotor té previst 
construir-hi amb l’objectiu d’harmonitzar el paisat-
ge urbà, així com la cessió per part de l’empresari 
de zona verda i d’un local per a ús municipal.

 El Ple Municipal ha aprovat la moció del grup 
d’ICV-EUiA que aposta “per una reforma constitu-
cional i la convocatòria d’un referèndum sobre la 
monarquia i per l’inici d’un procés cap a la repúbli-
ca”. Per fer-ho, proposa  una reforma de la Cons-
titució i la convocatòria d’un referèndum. Defensa 
a més, la celebració de la consulta a Catalunya el 9 
de novembre. La proposta s’ha aprovat amb els dos 
vots favorables d’ICV-EUiA (1) i del PSC (1), el vot 
contrari del PP i les 8 abstencions de CIU (4), de la 
PIC (3)  i  d’ERC (1).

 El Ple municipal ha aprovat determinar les dates de 
les dues festes locals de l’any 2015. Seran els dies 3 
d’agost (Festa Major) i el 22 de setembre (Sant Maurici).


