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La situació delicada per la 
qual està passant l’Ajuntament 
obliga a fer grans esforços. Per 
poder continuar oferint els ser-
veis que reclama la ciutadania i 

que l’Ajuntament li ha de proporcionar, cal ajustar 
les despeses als ingressos –cada vegada més min-
vats– i també a la inversa. A aquest esperit és al 
que responen les noves ordenances fiscals, però 
s’ha procurat que les modificacions no comportin 
un augment de la pressió fiscal, és a dir, que no pu-
gin per damunt del cost de la vida. El pressupost 
de l’Ajuntament per a l’any 2012 també segueix 
aquesta premissa i hem previst reduir més d’un 
16% la despesa respecte al 2011.

L’Ajuntament és, en sí mateix, un ens administratiu 
i de gestió, que presta serveis per a totes les per-
sones del municipi. Amb aquesta base hem ajustat 
el pressupost del 2012, uns comptes que preveuen 
una reducció del 16% respecte l’any anterior a fi i 
efecte de poder mantenir els serveis que actual-
ment prestem als nostres ciutadans i poder millo-
rar-los, com hem fet fins ara. Es tracta d’una tasca 
complicada per als ajuntaments, ja que cada admi-
nistració local destinem entre un 30 i un 32% del 
pressupost als serveis i no rebem la compensació 
econòmica per part de cap administració superior 
com a finançament d’aquest serveis, que són ex-
clusivament municipals.

Relacionat amb aquest pla d’austeritat econòmica 
que encetem a l’Ajuntament i una mostra del nos-
tre objectiu de millorar els serveis públics, aquesta 
revista tracta també l’adjudicació a una nova em-
presa de la la concessió dels banys termals muni-
cipals, que inclourà una reforma i ampliació de les 
seves instal·lacions –a executar en dues fases– 
per poder donar resposta als nostres conciuta-
dans/es, veritables usuaris d’aquest equipament.

Malgrat aquesta situació general i local de tensió 
econòmica, l’equip de govern que encapçalo té la 
ferma proposta de tirar endavant, en la mesura del 
possible, la definició del nostre model de poble.

Ens retrobem en el  proper butlletí.

Salut!

Joaquim Arnó

L’alcalde 



Pressupost 2012

L’Ajuntament de Caldes va aprovar amb 
els vots favorables del grup de CiU i els 
contraris del grup del PSC, les grans xifres 
de la previsió econòmica per al 2012 que 
en conjunt arriben als 3.480.550€. La no-
vetat principal és la de l’important estalvi 
que es pretén aconseguir, mitjançant di-
verses actuacions però sobretot reduint 
la despesa corrent en un 16,06%.

L’alcalde, Joaquim Arnó, va presentar el 
pressupost que malgrat la reducció de 
666.000€ que presenta no va merèixer 
els vots de l’oposició. Segons l’alcalde “es 
busca reduir tots els serveis que no són im-
prescindibles, al mateix temps que s’ incre-
menten els serveis d’atenció social”.

Tal com es pot veure en el requadre, la 
despesa prevista pel govern durant l’any 
2012 ha minvat considerablement respec-
te d’anys anteriors.

El govern municipal pensa adoptar di-
ferents mesures per aconseguir reduir 
la despesa. Una d’elles és la reducció de 
places de la plantilla de personal, algunes 
assumides per concessionaris, i altres per 
baixes i amortitzacions realitzades per 
reajustaments de la reducció de serveis.

El 2012, l’Ajuntament gastarà 
un 16% menys que l’any passat

Pel que fa a les inversions, per a aquest 
any 2012 no se n’ha previst cap, només es 
faran actuacions mitjançant l’atorgament 
de subvencions. Amb tot, no es contrac-
tarà cap operació de crèdit per aquest 
any i així poder gestionar el deute pú-
blic, xifrat en 350.300,00€, que inclou les 
amortitzacions dels préstecs contrets en 
anteriors exercicis i dels interessos ban-
caris corresponents.

El capítol d’ingressos augmenta un 3,78% 

respecte a l’any 2011, sobretot per la mo-

dificació de l’IBI, tot i que es retallen les 

taxes que provenen de l’aportació dels 

Banys Termals (que canvia el model de 

gestió i passa a un altre capítol) i la baixa 

del cobrament del servei d’Escola Bres-

sol municipal (actualment en mans de 

l’empresa concessionària). Els ingressos 

patrimonials es xifren aquest any en els  

330.000,00€, pels ingressos produïts per 

les concessions administratives, una ve-

gada revisades, regularitzades i posades 

al dia de les seves obligacions, dels arren-

daments patrimonials i els interessos dels 

dipòsits bancaris. 

A grans trets doncs, la voluntat del go-

vern de Caldes amb aquests comptes per 

l’any en curs és la d’oferir una millora dels 

serveis a les persones, atenent al moment 

de crisi actual, des de totes les regidori-

es municipals i contenir les despeses no 

estrictament necessàries alhora que s’in-

tenta congelar l’augment dels impostos 

municipals. Joaquim Arnó va explicar que 

“per a una gestió eficient del pressupost, 

s’han implementat procediments de con-

trol intern de la despesa i de racionalitza-

ció dels procediments de compres”.
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En portada

Les plaques fotovoltaiques de l’aparcament de l’N-II 
ja generen ingressos

El dissabte 14 de gener, el Conseller de 
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, 
Lluís Recoder, inaugurava en companyia 
de l’alcalde de Caldes, Joaquim Arnó i 
altres autoritats i representants d’insti-
tucions, un dels escassos aparcaments 
fotovoltaics de Catalunya que combina la 
prestació del servei d’aparcament a co-
bert de les inclemències del temps amb 
la producció massiva d’energia elèctri-
ca mitjançant les plaques fotovoltaiques 
col·locades sobre les pèrgoles que pro-
porcionen l’ombra i la coberta dels vehi-
cles aparcats.

Segons estimacions de l’Ajuntament i de 
l’empresa instal·ladora, aquesta veritable 
central elèctrica, produirà 440.073 kw 
durant el seu primer any de funciona-
ment, xifra equivalent al consum habitual 
de 1.1070 famílies tipus. En total, s’hi han 
instal·lat 1.440 mòduls fotovoltaics, re-

partits en 96 pèrgoles, cada una de les 
quals sosté 15 d’aquests mòduls.

La posada en marxa d’aquesta central ha 
convertit el seu titular –l’Ajuntament de Cal-
des– en agent productor d’energia elèctri-
ca i per tant amb tot el dret –reconegut per 
Llei i subvencionat per l’Estat– a abocar a la 
xarxa de subministrament la seva producció 
i a cobrar-ne el preu estipulat.

El contracte signat entre les parts –l’Ajun-
tament com a productor i Endesa SA com 
a distribuïdor titular de la xarxa elèctrica– 
així ho determina per als propers 25 anys. 

En total i basant-se en una estimació més 
aviat prudent, l’empresa responsable de 
la instal·lació i els signants calculen que 
els ingressos que obtindrà l’Ajuntament 
de Caldes per la venda d’energia supera-
ran els 3.500.000 €.

Si es té en compte que el que ha costat la 
instal·lació no supera els 2.000.000, que-
da ben palès que el negoci per a l’Ajun-
tament serà rodó: més d’1,5 milions d’€.

Conseller Lluís Recoder: “Caldes 
marca el camí a seguir”

En el seu recorregut per les instal-
lacions, els assistents van comprovar 
l’eficiència energètica de la instal·lació, 
que compta, a més, amb punts de recàr-
rega per a vehicles elèctrics. El conseller 
Recoder va mostrar el seu interès per la 
demostració en temps real de diversos 
vehicles elèctrics exposats durant l’ac-
te, gentilesa de l’associació “Volt Tour”. 
Mitjançant un monitor es podia seguir 
l’estalvi energètic dels vehicles endollats 
a la xarxa –cotxes i motocicletes- i la 
seva traducció en euros estalviats. 

En gairebé dos mesos 
l’energia generada i venuda 

ha estat de 39.057 kw per 
un valor de 7.956,93 € 
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En portada

Les plaques fotovoltaiques de l’aparcament de l’N-II 
ja generen ingressos

CONNEXIÓ A XARXA SOBRE PÈRGOLES

PREVISIÓ PRODUCCIÓ ELÈCTRICA I INGRESSOS ANUALS

MES
Producció 
kWh/mes

Ingressos
0,203726€/kWh.

(€/mes)

Després d’agrair la presència de tots els 
presents, Joaquim Arnó, va mostrar la 
seva satisfacció: “És la il·lusió més gran 
des de que som al govern municipal, jun-
tament amb la recuperació del poliespor-
tiu –va dir– especialment per haver pogut 
superar tots els entrebancs polítics i admi-
nistratius que ens hi han posat”.

Per la seva banda, el conseller va afirmar  
“Caldes marca el camí a seguir. El que s’ha 
fet aquí és el millor exemple del que ha de 
ser la gestió eficaç i sostenible d’una ad-
ministració pública. En temps de crisi com 
l’actual en què tothom es queixa de la bai-
xada dels ingressos, vet aquí que l’Ajunta-

ment de Caldes ha sabut trobar diners on 
no n’hi havia, produint energia neta i equi-
librant el seu balanç energètic entre el que 
consumeix i el que aporta”.

Recoder va destacar la idoneïtat de 
l’aposta per produir energies renovables 
“perquè no s’acaben mai, sobretot a Cal-
des, que gaudeix de l’excepcional clima 
del Maresme i perquè es tracta d’un tipus 
d’energia neta, que no contamina i que, 
transformada en electricitat permet de-
senvolupar activitats humanes sense cap 
tipus de dany”. 

El conseller va finalitzar el seu parlament 
reconeixent “ la capacitat de recursos que 
és capaç de generar una instal·lació com 

L’Ajuntament aposta per 
l’estalvi: les plaques generen 

ingressos, l’enllumenat 
públic gasta menys i l’energia 

renovable a l’escola i el 
poliesportiu, també

PSC, absència no justificada

Va cridar l’atenció –en negatiu– que a 
l’acte d’inauguració no hi assistís cap 
regidor del Grup Municipal del PSC. 
Un fet insòlit i gens correcte atès el 
caràcter institucional de l’acte i la 
presència d’un Conseller del Govern 
de Catalunya. Més enllà de la discre-
pància que hi pugui haver en la polí-
tica municipal, els regidors es deuen 
primer al poble que els ha escollit 
abans que al partit que representen. 

la d’aquest aparcament”,  i va encoratjar  
tots els presents a realitzar accions d’es-
talvi mediambiental, “el medi ambient és 
rendible a nivell local, empresarial i fins i 
tot a nivell familiar”. 
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Actualitat

Racionalitzar la despesa de tota admi-
nistració pública no és una opció, és 
una necessitat

L’Ajuntament de Caldes no n’és cap ex-
cepció. La crisi també l’afecta, i molt. 
Com a tots. Els ingressos obtinguts 
aquests dos darrers anys són molt inferi-
ors als d’anys anteriors. És lògic. Si no hi 
ha activitat econòmica, no hi ha guanys 
i per tant, ni es poden cobrar els impos-
tos que abans es cobraven, ni s’obtenen 
diners per aquelles activitats que abans 
es feien i ara no es fan. Si a més, hi afegim 
que les administracions superiors no 
fan arribar els diners dels seus compro-
misos amb la facilitat, puntualitat i/o 
suficiència que abans feien, tindrem com 
a resultat un conjunt força desolador.

No hi ha més remei: la despesa s’ha de 
reduir i el repte és fer-ho de manera 
que els seus efectes es notin el menys 
possible. El Govern de Catalunya ja ho fa, 
el de l’Estat espanyol també i els d’Europa 
no es queden enrere. Com s’ha dit abans, 
la crisi ens afecta a tots.

I és que malgrat el que es digui, el cert és 
que el govern municipal ja fa temps que 
està revisant la política d’ingressos per 
aconseguir que els seus recursos siguin el 
més racional possible en benefici de tots. 
Quan tots els ajuntaments d’arreu dispo-
sen d’àrees de zona blava que penalitzen 
l’aparcament improductiu i prolongat 
enfront la mobilitat i la facilitat d’accés, 
a Caldes encara hi ha algú que demagò-
gicament li retreu al Govern que fa dos 
anys implantés aquesta figura impositi-
va que només afecta els forasters i que 
ha permès obtenir uns bons ingressos 
que s’han destinat a la caixa comú del 
municipi.

Igualment, alguns que durant anys han 
estat uns privilegiats i han gaudit de con-
dicions excessivament favorables per ex-
plotar activitats i productes de titularitat 
municipal, també protesten i arrosseguen 
ciutadans de bona fe en la seva protesta, 
quan des del Govern Municipal s’ha pro-

Caldes no es rendeix a la crisi
L’Ajuntament dicta austeritat i estalvi sense abaixar la qualitat dels serveis i prestacions

cedit a regularitzar la situació de les 
principals concessions municipals obli-
gant els qui en siguin titulars a retornar 
al conjunt dels ciutadans, una part dels 
guanys que ells n’obtenen amb la seva ex-
plotació.

El Poliesportiu, la Televisió per Cable, 
el Mercat municipal, la recollida de la 
brossa, els “xiringuitos” de la platja i del 
Parc Maragall, el balneari de la platja i el 
de la Riera o l’Escola Bressol en són un 
bon exemple. Abans rendien molt poc. Els 
explotaven però el poble no n’obtenia el 
resultat adequat. Ara, els ingressos s’han 
multiplicat per 5 i els serveis que dona-
ven continuen igual o millor. 

Passa el mateix amb la central de pro-
ducció d’energia fotovoltaica que s’ha 
posat en marxa a l’aparcament de l’N-II. 
Hi ha qui encara ho critica i ho menysté 
perquè la seva legalització ha trigat 

molt més del previst, sense parar-se a 
pensar que amb aquesta instal·lació Cal-
des hi guanyarà més d’un milió d’euros 
sense que hagi estat necessari gastar-ne 
ni un, perquè el préstec que ha concedit 
el Ministeri d’Indústria per a fer les obres, 
s’acabarà retornant íntegrament amb 
una part dels diners que la pròpia central 
anirà proporcionant gràcies a la venda de 
l’energia que s’hi produeix.

Fa dos anys també es va posar en marxa el 
nou sistema d’enllumenat públic intel-
ligent a la meitat –més o menys- de la po-
blació. Un sistema que estalvia prop del 
40% i que també ha reportat ingressos 
extres a l’Ajuntament, que ja ha previst 
que a principis del 2012 es faci la segona 
fase de la reforma que portarà la nova 
instal·lació a tot el municipi.

Doncs bé, malgrat aquestes iniciatives, 
algunes del tot innovadores i pioneres 
a l’Estat espanyol, l’equilibri financer de 
l’Ajuntament de Caldes no s’ha pogut ga-
rantir. Durant els dos darrers anys, per 
solidaritat i per responsabilitat, el go-
vern va decidir congelar els impostos 
tot mantenint el seu nivell de serveis, ac-
tivitats i prestacions, però ara això ja no 
serà possible, entre d’altres raons perquè 
al mateix temps han continuat descen-
dint els ingressos i especialment perquè 

La crisi és general, però a 
Caldes, també hi ha ajudat 
la pressió política que es 

va fer des de l’oposició per 
obstaculitzar projectes 
col·lectius importants
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Actualitat

Caldes no es rendeix a la crisi
les administracions superiors –Govern 
estatal, Generalitat i Comunitat Europea- 
no han fet front als compromisos econò-
mics contrets amb l’Ajuntament, per un 
import que, en conjunt, es pot dir que su-
pera el milió d’euros.

A la vista doncs d’aquesta panoràmica, i 
un cop confirmada la confiança majorità-
ria dels ciutadans de Caldes en l’equip que 
dirigia i dirigeix l’Ajuntament a les passa-
des eleccions municipals, no queda altre 
remei que procedir a aplicar les mesu-
res que permetin aconseguir el necessari 
–per llei- equilibri pressupostari. 

Per una banda, increment moderat dels 
ingressos, renovant els índexs i la recap-
tació global d’alguns impostos i per altra 
banda, reducció de les despeses. De qui-
nes? De les que menys afecten la qualitat 
de vida dels caldencs i deixant sempre 
intactes les relatives a les prestacions so-
cials i d’ajuda als més necessitats. L’Ajun-
tament ho ha estudiat acuradament, amb 
l’ajuda tècnica de la Diputació de Barce-
lona i ha pres algunes decisions, les més 
importants de les quals, s’expliquen a 
continuació.

Reducció de personal

S’amortitzaran tres places d’auxiliar ad-
ministratiu/va i dues més de funcionari 
interí de la brigada municipal. En total 5 
baixes. Com a contrapartida i per neces-

sitats operatives es crearà una plaça fixa 
d’operari de la Brigada i es convocaran 
dues places interines, ara vacants, d’auxi-
liar administratiu/va.

Contenció de la despesa corrent

Noves normes de funcionament, més 
estrictes en la despesa i algunes activi-
tats poc o gens productives es deixa-
ran en suspens, com ara la Mongetada, 
l’emissora de ràdio municipal, les publica-
cions periòdiques i algunes aportacions 
externes que realitza l’Ajuntament, men-
tre que d’altres ja s’han externalitzat 
a preus més barats, com per exemple el 
servei de l’Escola bressol, o es farà ben 
aviat, com el servei de neteja dels edifi-
cis i equipaments municipals. Igualment 

La regularització de les 
concessions i la zona blava,  

la venda de l’energia de 
l’aparcament  fotovoltaic i 
l’estalvi en el nou sistema 

d’enllumenat permeten 
ingressos extres per al 

poble que abans no tenia

i amb caràcter excepcional i temporal, 
també s’està estudiant la supressió un dia 
a la setmana, de la recollida domiciliària 
de brossa.

La convocatòria de concurs per a la re-
forma dels Banys Termals va en la ma-
teixa línia d’estalviar costos. Des de que 
l’any 1994 es van reformar les instal-
lacions, l’Ajuntament hi ha perdut diners 
cada any, ja que se n’hi ha gastat més que 
no pas ha cobrat per serveis efectiva-
ment prestats. Una inadequada fórmu-
la de repartiment dels ingressos, ha fet 
que l’empresa concessionària hagi co-
brat més del 80% del que s’ha recaptat 
i l’Ajuntament, per contra, hagi hagut 
de fer front a despeses, en alguns ca-
sos improcedents, i a la renovació de les 
instal·lacions quan així s’ha considerat.

Que ningú s’enganyi ni es deixi enganyar 
quan veus malintencionades parlen i par-
laran dels sous dels polítics. Les xifres no 
enganyen i la demagògia barata tampoc 
ho hauria d’aconseguir. L’alcalde i regi-
dors cobraran quantitats proporcio-
nals a la seva dedicació, en molts casos 

amb reducció significativa en relació al 
mandat anterior i sempre dins dels límits 
que marca el sentit comú i l’acord marc 
entre les entitats supramunicipals i la Ge-
neralitat de Catalunya.

En aquest sentit serà bo recordar que en 
èpoques anteriors els càrrecs de con-
fiança, electes i designats pel govern 
municipal, en conjunt rebien retribu-
cions molt superiors. Certament alguns 
podien dissimular-ho perquè els fons 
provenien d’altres administracions que 
llavors s’ho podien permetre –com ara la 
Diputació de Barcelona-, però el cert és 
que les rebien per fer menys activitat i 
dedicació de la que ara fan els qui cobren 
–poc- de l’Ajuntament perquè, no ho obli-
dem, existia la figura d’un gerent munici-
pal que, a canvi d’una sucosa retribució, 
era el qui els feia la major part de la feina.

L’objectiu final de tot plegat és aconseguir 
un estalvi superior als 500.000 euros  
l’any 2012 i fer que el conjunt dels serveis 
públics no se’n ressentin excessivament. 

Acabarem no sense recordar que en el 
cas concret de Caldes,  la disminució 
d’ingressos per activitat econòmica és 
culpa de la crisi –igual com arreu- però 
també ha estat deguda a que algunes de 
les promocions i propostes de nova urba-
nització s’han vist aturades injustament 
i injustificadament per òrgans de l’admi-
nistració catalana que, durant el mandat 
anterior del Tripartit, varen ser sensibles 
a les peticions que els arribaven des de 
Caldes, provinents d’aquells que pensa-
ven que així el que aconseguirien seria el 
desgast del govern municipal, sense pen-
sar que paralitzant les reformes, el que 
estaven fent era perjudicar el conjunt 
dels caldencs que cada dia, viuen i treba-
llen al poble, i en bona part, la seva subsis-
tència depèn de l’activitat econòmica que 
s’hi pugui generar.

Certament són temps difícils, no ens hem 
pas d’enganyar. No obstant, ha de que-
dar clar que entre tots ens en sortirem. 
L’any 2012 serà un any de sacrificis per 
als quals demanem ja des d’ara, suport i 
comprensió. No és fàcil prendre aquests 
tipus de decisions i des del govern muni-
cipal està molt clar que preferiríem no ha-
ver-ho de fer. Però no hi ha més remei. Si 
volem que Caldes segueixi avançant, ara 
toca austeritat i rigor. Com sempre, però 
potser ara una mica més.
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Termalisme

La reforma dels Banys Termals ampliarà les instal·lacions 
i el seu rendiment després d’anys de resultar deficitari

Fins ara i des del 1994, cada l’any 
l’Ajuntament hi ha perdut diners

El Ple del 31 de gener ha aprovat l’adju-
dicació de la gestió dels Banys Termals 
a la única empresa que s’ha presentat a 
la licitació “Aigües Termals Caldes SL” i 
que s’ha compromès a complir les con-
dicions que es demanaven al concurs i 
a més a liquidar un mínim de 15.000 €/ 
any a l’Ajuntament.

Aquesta situació, contrasta amb la que 
s’ha vingut mantenint fins ara en que 
l’empresa que explotava les instal·lacions 
des del 1994 (“Banys Termals Caldes d’Es-
trac”) a part de no responsabilitzar-se de 
les obres d’inversió i manteniment –sem-
pre a càrrec de l’Ajuntament–, ha ocasio-
nat un dèficit aproximat d’uns 30.000 € 
anuals, si es tenen en compte les declara-
cions del Registre Mercantil, així com les 
declarades a l’Ajuntament.

L’Ajuntament crea una Comissió d’Investigació per aclarir una presumpta estafa en la gestió actual 
i les irregularitats comeses durant el procés de licitació

Amb la nova licitació, l’Ajuntament, a més 
de corregir aquesta important anomalia, 
també ha buscat l’ampliació del servei, 
obligant a l’empresa concessionària a 
executar –al seu càrrec– les obres neces-
sàries que inclouran els terrenys de l’Hort 
del Rector en una primera fase i més en-
davant la Bassa del Molí si els resultats 
són suficientment positius com perquè 
així es necessiti.

Detectades irregularitats en la gestió 
actual: indicis de presumpta estafa

Al fil d’aquest procés de renovació, i tam-
bé seguint les recomanacions d’aquell 
cèlebre informe que sobre la mala gestió 
de les concessions municipals va deixar 
sobre la taula el govern presidit per l’an-
terior alcalde Josep Ma Freixas, l’Ajunta-
ment ha estat repassant la documentació 
que l’empresa explotadora ha anat pre-
sentant durant els darrers anys per a jus-

tificar la seva remuneració i ha detectat 
greus irregularitats.

Tot s’explica perquè en el seu moment 
–l’any 1994, sota el mandat de Joan Ran-
gel– es va posar un marxa un sistema 
d’explotació que els actuals governants 
–CiU– sempre han denunciat com a dese-
quilibrat i perjudicial per l’Ajuntament, ja 
que totes les inversions i ampliacions es 
feien amb càrrec al pressupost municipal, 
mentre que l’empresa explotadora es li-
mitava a gestionar la instal·lació i a liqui-
dar a l’Ajuntament un percentatge sobre 
els ingressos obtinguts (més o menys d’un 
10-11 % del total)

L’exemple de la liquidació del 2010 és 
ben evident: dels 372.423 € que segons 
l’empresa es varen cobrar pels serveis 
efectuats, 360.162 varen anar a l’em-
presa mentre que per l’Ajuntament no-
més en varen quedar 12.261 €.
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Termalisme

La reforma dels Banys Termals ampliarà les instal·lacions 
i el seu rendiment després d’anys de resultar deficitari

Una desproporció òbviament exagerada 
que encara esdevé més desfavorable si 
es té en compte que durant aquest anys, 
l’Ajuntament hi ha fet inversions i s’ha fet 
càrrec del manteniment per un import 
aproximat que les primeres dades situen 
per sobre els 350.000 €. O el que és el 
mateix, durant aquests darrers deu anys 
d’explotació, l’Ajuntament ha perdut com 
a mínim més de 200.000 € en la gestió 
dels Banys Termals.

Però això no és tot. El més greu és que 
l’Ajuntament té raons fonamentades per 
creure que les declaracions d’ingressos 
han estat sistemàticament falsejades per 
l’empresa que n’ha declarat molts menys 
dels efectivament realitzats. De fet, la 
trampa és molt fàcil, ja que no ha existit 
mai cap mecanisme de control i des del 
primer dia, l’Ajuntament “s’ha cregut” i ha 
donat per bones les xifres que l’empresa, 
en liquidacions mensuals, l’hi ha anat pre-
sentant durant els darrers 16 anys.

Només així s’explica que, per exemple l’any 
2009, l’empresa declarés a l’Ajuntament 
uns ingressos de 354.499 € i que a Hisen-
da, el mateix any, en declarés 970.334 €, 
xifra molt més ajustada als 4.651 serveis 
que es declaren haver realitzat als clients 
del Banys Termals.

Si aquest extrem es confirma, el dèficit 
de 200.000 € abans esmentat pot quedar 
empetitit davant la magnitud de la pre-
sumpta estafa i per tant dels ingressos no 
obtinguts.

És per tot això que l’any passat, l’Ajunta-
ment va encarregar una auditoria externa 
que va confirmar les irregularitats ante-
riorment citades i algunes més. L’octubre 
del 2011, va comunicar-ne el resultat a 

l’empresa concessionària tot demanant-li 
explicacions, sense que a hores d’ara hagi 
obtingut cap mena de resposta.

Incidències greus en el procés de 
licitació:  Gonzàlez (PSC) nega haver  
filtrat informació confidencial però 
reconeix que s’ha reunit amb l’empresa 
explotadora

A la vista de la situació irregular ante-
riorment descrita, té tot el sentit que 
l’Ajuntament volgués canviar-la i convo-
qués nova licitació, en la que no hi perdés 
diners i així ho va fer, aprovant per Ple 
(07.11.2011) la convocatòria del concurs.

Transcorregut el termini per a presentar 
ofertes, només se’n va formalitzar una. 
Fins el darrer moment, l’empresa actu-
alment explotadora del Banys va estar 
dubtant entre presentar-s’hi o no. Final-
ment va optar pel no perquè estava con-
vençuda de que no s’hi presentaria ningú. 
De fet, fins i tot van trucar a l’Ajuntament 
l’endemà de la finalització del termini per 
preguntar “què es feia a partir d’ara” do-
nant per segur que seguirien al front de 
l’explotació.

Per això, quan el passat dia 9 de gener, 
la Mesa de Contractació va certificar 

que hi havia una oferta, tot es va preci-
pitar. Només dotze dies després, aques-
ta empresa entrava pel registre muni-
cipal un escrit en contra de l’empresa 
que s’havia presentat a la licitació de-
manant l’anulació d’una adjudicació que 
encara no s’havia produït (es va aprovar 
al Ple del 30 de gener). 

Un escrit que citava dades confidenci-
als que només podien saber els mem-
bres de la Mesa, i un escrit sense cap 
justificació ni raó, ja que a l’haver de-
cidit no presentar-se a la licitació, l’em-
presa havia perdut la seva condició de 
part interessada en el procés. 

És a dir, que l’empresa actual va dispo-
sar d’informació confidencial que, en el 
decurs del darrer Ple, el regidor Miquel 
Gonzàlez (PSC), membre de la Mesa, no 
va admetre haver filtrat malgrat reco-
nèixer que s’havia reunit amb represen-
tants de l’empresa.

L’Ajuntament crea una comissió 
d’investigació

A la vista de tot el que ha passat durant els 
anys en que ha durat l’actual concessió i 
de les sospites de que hi hagi pogut haver 
una important estafa en forma d’ingres-
sos no declarats per part de l’empresa i 
d’irresponsabilitat per part del Govern 
Municipal anterior, i que a més, quan s’ha 
convocat nova licitació per a canviar-ho, 
s’han produït noves irregularitats pro-
bablement amb la participació activa de 
regidors del PSC, l’Alcalde Joaquim Arnó, 
ha signat un decret de constitució d’una 
comissió d’investigació, amb representa-
ció dels dos Grups Polítics del Consistori 
que té com a missió principal la d’emetre 
abans de dos mesos un informe que ex-
pliqui bé tot el que ha passat i plantegi les 
possibles accions i demandes a realitzar.

L’Ajuntament sospita 
que l’empresa no declara 

els ingressos reals per 
així liquidar menys

Del 2001 al 2010, l’empresa 
ha ingressat 2.419.966 € 
i l’Ajuntament 143.484, 

però a més, aquest se n’ha 
hagut de gastar 350.000 en 

inversió i manteniment

9



Habitatge

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya i 
l’Ajuntament de Caldes van iniciar el pas-
sat 14 de gener, el camí que ha de perme-
tre la construcció dels habitatges prote-
gits, signant el document de col·laboració 
que així ho haurà de permetre.

En concret, Ajuntament i Generalitat tre-
ballaran per al projecte de construcció de 
7 habitatges de protecció oficial de llo-
guer a l’edifici del Patronat Mercedes Tor-
ras que també acollirà el nou consultori 
mèdic municipal i dels 14 habitatges que 
s’han de construir al Camí Ral, a l’equipa-
ment conegut com Can Vidal –amb Casal 
d’Avis inclòs–.

El govern municipal inicia així un dels seus 
projectes principals. Joaquim Arnó, alcal-
de, explica “tant nosaltres com la Genera-
litat tenim clar que hem de fer el possible 
per a garantir el dret de tota persona a ac-
cedir a un habitatge digne i adequat a les 
seves necessitats”, tot i que reconeix que 
“fins ara no s’han donat les circumstàncies 
per a fer possible aquest tipus d’habitatge 
a Caldes”. 

“Hem fet tot el possible per a obtenir el sòl 
on construir habitatge públic –conclou 
Arnó– i l’acord subscrit amb la Generalitat 
ens ha de permetre fer-lo realitat”. 

Llum verda als habitatges protegits del 
Patronat Mercedes Torras i Can Vidal

El director de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, Carles Sala, i l’alcalde, Joaquim Arnó, van signar el con-
veni el 14 de gener passat
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Notícies

El passat 4 de juliol,  l’Audiència 
Provincial de Barcelona va 
donar la raó a l’Ajuntament de 
Caldes i va revocar la decisió del 
Jutjat de Mataró que qualificava 
com a falta l’agressió que va 
patir el regidor Marcos Blàzquez 
a l’estiu del 2010. Segons l’alt 
tribunal, els fets s’han de jutjar 
com a possible delicte ja que 
s’ha de considerar com un atac 
a l’autoritat i no com a una 
simple baralla.

Segons el text de la resolució 
ara dictada es reconeix que 
“tenen raó jurídica el recurrents 
(Blàzquez i Ajuntament), ja 
que la víctima de la presumpta 
agressió era en el moment dels 
fets regidor de l’Ajuntament, 
i per tant, autoritat, raó per 
la qual no hi ha justificació en 
Dret per a declarar com a falta 
uns fets consistents en agredir-
lo i causar-li lesions, sense 
que abans no s’hagi descartat 
del tot que l’origen dels fets 
sigui atribuïble en algun acte 
que s’hagi portat a terme, 
precisament en l’exercici de les 
seves funcions com a regidor”

Cal recordar que els fets 
succeïren l’ 1 d’agost de 2010, 
quan tres membres d’una 
mateixa família varen agredir 
el regidor Marcos Blàzquez 
en ple centre de la població i 
amb presència de nombrosos 
testimonis. Si bé encara no 
hi ha sentència, si que més 
de 200 veïns de Caldes varen 
condemnar els fets en el decurs 
d’una concentració pública 
convocada a l’efecte, i també ho 
va fer el Ple de l’Ajuntament de 
Caldes i nombroses instàncies 
polítiques i socials del poble i 
d’arreu de Catalunya.

Rosabels Cantenys (PSC) 

El passat 17 d’octubre, la fins ara regidora i porta-
veu del grup municipal del PSC, Rosabel Cantenys, va 
renunciar als seus càrrecs mitjançant un escrit que 
va presentar al registre municipal, en el qual especi-
ficava que el motiu que l’empenyia a prendre aquesta 
decisió era el que es contenia en un informe mèdic 
adjunt que literalment deia que “per prescripció fa-
cultativa s’aconsella a la Sra. Rosa Isabel Cantenys 
deixar la seva activitat com a regidora i portaveu del 
Grup Municipal Socialista”.

El regidor Sergi Saurí substitueix ja Cantenys com a 
Portaveu del Grup i Víctor Pastor s’ha incorporat a grup municipal del PSC com a nou càrrec 
electe. Aquests relleus es van formalitzar en el ple del passat 7 de novembre que va servir per-
què l’alcalde, Joaquim Arnó, mostres el seu agraïment a la regidora sortint, Rosabel Cantenys, 
“per la seva dedicació durant els anys de treball a l’Ajuntament de Caldes”.

Marc Vergés (CiU)

L’altre canvi a l’Ajuntament, en aquest cas a l’equip de govern de CiU, es produeix per la renúncia 
del fins ara regidor d’Esports, Infància i Joventut, Educació i Noves Tecnologies, Marc Vergés, al 
seu càrrec, formalitzada a través d’una comunicació per escrit adreçada a l’alcalde, Joaquim Arnó.

Segons informa en aquest escrit, Marc Vergés ha pres la decisió de renunciar als seus càrrecs 
públics a l’Ajuntament de Caldes “per responsabilitat i només per motius personals/ professi-
onals” que no li permeten una dedicació mínima actualment. A mateix temps, el fins ara segon 
tinent d’Alcalde mostra el seu recolzament “a la tasca d’equip de l’actual Govern local i també 
remarcant la meva sintonia amb la seva feina, sobretot en aquests temps difícils que ens ha 
tocat viure”. En aquest sentit, Vergés s’ofereix per a continuar col·laborant “en tot allò que sigui 
possible perquè Caldes siguicada cop una mica millor”.

La renúncia del regidor es va fer oficial en el Ple del dia 30 de gener, si bé serà en el següent 
quan es nomenarà el nou regidor que es preveu que sigui Àngel Rusiñol i Esteban, que repetirà 
doncs com a regidor amb cartera després de formar part de l’equip de govern en l’anterior 
legislatura 2007-2011 com a responsable de les regidories de Promoció Econòmica, Comerç i 
Turisme. Rusiñol va concórrer a les eleccions del passat 22 de maig com a membre de la candi-
datura de CiU –liderada per l’alcalde, Joaquim Arnó– en el vuitè lloc, darrere de Miquel Àngel 
Rodríguez Jarillo, que li ha cedit el lloc a Rusiñol perquè aquest s’incorpori a l’equip de govern.

L’alcalde, Joaquim Arnó, va informar 
en el ple del passat 30 de gener de 
l’ampliació de delegacions d’alguns 
membres del govern caldenc. Així, el 
regidor Marcos Blázquez ostenta ara 
la 2a tinença d’alcaldia, mentre que 
Elisabeth Segura –regidora d’Urba-
nisme, Habitatge i Via Pública- assu-
meix la gestió d’Infància i Educació, i 
la regidora Roser Alsina –regidora de 
Cultura i Participació Ciutadana–, per 
la seva part, afegeix Esports i Joventut 
a les seves delegacions.

Cantenys (PSC) i Vergés (CiU) pleguen 
de regidors. Pastor (PSC) i Rusiñol (CiU), 
els seus substituts

El Jutge 
diu que 
l’agressió a 
M. Blazquez 
pot ser un 
delicte
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febrer dia a dia

agenda

XX TALLER DE BONSAIS
Del 5 d’octubre al 20 de  juny
Horari: dimecres de 20 a 22 h a la caseta de Can 
Muntanyà
Per a més informació: Tel. 93 791 36 96 (Aurèlia) i 616 239 
018 (Joan  Puig)
Organitza: Amics del Bonsai
Col·labora: Ajuntament de Caldes d’Estrac

EXPOSICIÓ: “Joan Ponç. Capses secretes 1975-1980”

Del 15 de gener a l’11 de març de 2012

a la Fundació Palau

Horari: de dimarts a diumenge de 10:30 a 14 h i de 16 a 
18 h. Dilluns no festius, tancat.
Organitza: Fundació Palau

COLLA DE GEGANTERS I GRALLERS DE CALDES 
D’ESTRAC
Podeu consultar les sortides, i altra informació referent 
a la Colla, al web http://webs.gegants.cat/caldesdestrac
 
ASSOCIACIÓ “EL SOMRIURE DELS NENS”
Cada segon diumenge de mes, d’11 a 14:30 h, l’associació 
té una parada venda d’espècies, bijuteria i roba 
importada de l’Índia al Parc Joan Maragall. La recaptació 
va destinada a una escola i orfenat a l’Índia.
Per a més informació: www.elsomriuredelsnens.org i 
elsomriuredelsnens@hotmail.com
Organitza: Associació “El somriure dels nens”

PETANCA
A les pistes de la platja del Bassiot
Melés els dissabtes a les 17 h.
Premi als dos primers classificats de cada grup.

Si voleu anunciar i/o publicar qualsevol  
activitat de la vostra entitat, envieu-

nos material gràfic i un resum al correu 
electrònic:

premsa@caldetes.cat

Dissabte 4 de febrer

A les 18 h al Pavelló Poliesportiu Municipal

FUTBOL SALA. 1r equip

Sal Marina Caldes d’Estrac Futbol Sala “A” 
vs Fundació Priv. Esp. Mataró “A”

Organitza: Futbol Sala Caldes d’Estrac

Diumenge 5 de febrer

A les 12 h a la Fundació Palau

ELS DIUMENGES DE LA FUNDACIÓ”

VISITA DINAMITZADA I TALLER EXPERIMENTAL: “Jo i les 
capsetes secretes. Màscares i un estrany joc de cartes”

A càrrec de Saladestar

Destinataris: adult/s amb nens i nenes a partir de 6 anys

Organitza: Fundació Palau

Dilluns 6 de febrer

A les 18 h a la Biblioteca Can Milans

INICI DEL CURS D’INTERNET A LA BIBLIOTECA

Places limitades. Inscripció prèvia a la Biblioteca. Tel. 93 791 30 25

Organitza: Biblioteca Can Milans

Dimecres 8 de febrer

A les 17 h a l’Equipament de Promoció Econòmica i Cultural

TALLER DE MANUALITATS INTERGENERACIONAL

A càrrec de Pilar de Vilar

Organitza: Àrea de Serveis Socials de 
l’Ajuntament de Caldes d’Estrac

Divendres 10 de febrer

A les 18 h a la Biblioteca Can Milans

HORA DEL CONTE

a càrrec de Fèlix Cucurull

Organitza: Biblioteca Can Milans

Dissabte 11 de febrer

A les 18 h al Pavelló Poliesportiu Municipal

FUTBOL SALA. 1r equip

Sal Marina Caldes d’Estrac Futbol Sala 
“A” vs F.S. Bonaire Aquanet “A”

Organitza: Futbol Sala Caldes d’Estrac
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agenda

Dissabte 18 de febrer

A les 11 h a la Biblioteca 
Can Milans

III TROBADA DEL 
CLUB DE LECTURA : 
“Cometas en el cielo”

Organitza: Biblioteca 
Can Milans

Dimecres 22 de febrer

A les 17 h a l’Equipament 
de Promoció Econòmica 
i Cultural

TALLER DE MANUALITATS 
INTERGENERACIONAL

A càrrec de Pilar de Vilar

Organitza: Àrea de Serveis 
Socials de l’Ajuntament 
de Caldes d’Estrac

Divendres 24 de febrer

A les 18 h a la Biblioteca 
Can Milans

HORA DEL CONTE: “El 
somriure de la Daniela”

a càrrec de Sherezade

Organitza: Biblioteca 
Can Milans

CARNAVAL 2012
De dilluns 13 al divendres 17 de febrer

CARNAVAL A L’ESPAI JOVE
TALLER DE CONSTRUCIÓ DEL REI CARNESTOLTES

En Carnestoltes també arriba a l’Espai Jove. Participa-hi!
Organitza: Espai Jove

Dijous 16 de febrer
CARNAVAL A L’ESPAI JOVE

DIJOUS GRAS
TALLER-CONCURS  DE TRUITES

Per a més informació i inscripcions: Espai Jove. Tel. 93 791 17 78
Organitza: Espai Jove

Divendres 17 de febrer
A partir de les 15:30 h RUA INFANTIL DE LES ESCOLES

Recorregut: Escoles, c/Major, c/Mercè, Riera fins a l’Esplanada de Can Muntanyà

A les 16:15 h a l’Esplanada de Can Muntanyà
ESPECTACLE INFANTIL a càrrec de MAGARRUFA

Festa i gresca per a tota la mainada!!
Organitzen: CEIP Sagrada Família, Escola Bressol Municipal i Ajuntament de Caldes d’Estrac

Dissabte 18 de febrer
A partir de les 21 h a l’esplanada de Can Muntanyà

TROBADA DE LES CARROSSES

A partir de les 21:30 h 
RUA DE CARNAVAL

Rua de les comparses i disfresses amb coreografies acompanyats 
per LA HARPO’S BAND SURT AL CARRER!

Inscripció de les comparses per ordre d’arribada (el punt 
d’inscripció serà el ninot Carnestoltes)

Lloc de sortida: esplanada de Can Muntanyà
Recorregut: esplanada de Can Muntanyà, Riera, C.Sta 

Teresa, Camí Ral fins al Pavelló Municipal
Tot seguit es farà la tria de la disfressa o comparsa més original.

Organitza: Ajuntament de Caldes d’Estrac

A les 23:30 h al Pavelló Municipal
BALL DE CARNAVAL

Amb la NOVA MUSIC BAND 
“Concert, Ball i Marxa!”

Organitza: Ajuntament de Caldes d’Estrac

Diumenge 19 de febrer
A les 18 h a la Sala Cultural

CARNAVAL INFANTIL
Amb el grup d’animació infantil  CAVALL DE CARTRÓ-DANSIM DANSAM

Ball i sarau per a la quitxalla disfressada
Organitza: Ajuntament de Caldes d’Estrac

Dimecres 22 de febrer
A partir de les 20 h a l’esplanada de Can Muntanyà

CREMA DE SA MAJESTAT CARNESTOLTES I SARDINADA POPULAR
Begudes i Servei de Bar a càrrec de l’Associació Mar i Natura.

Organitza: Ajuntament de Caldes d’Estrac
Col·labora: Associació Mar i Natura
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Caldes, en alça

El passat 4 de novembre entrava pel 
registre municipal de Caldes d’Estrac una 
carta del President de la Generalitat, Artur 
Mas, en la que anuncia la previsió d’aquesta 
necessària inversió de cara pel curs vinent.

En aquesta comunicació -adreçada també 
als altres alcaldes de les poblacions que hi 
aporten alumnes- el president Mas, a més 
de l’anunci referit, assegura compartir el 
neguit dels pares i alcaldes pel retard en 
la construcció del nou IES “especialment 
pels problemes que pot tenir el correcte 
funcionament de l’absorció dels alumnes 
d’ESO i el conseqüent desenvolupament 
de l’ensenyament en aquests municipis”.

La construcció del nou IES, és un tema 
llargament reivindicat pels ajuntaments 
implicats i l’AMPA del centre.  El nombre de 
mòduls provisionals ha anat augmentant 
cada curs i ha fet més avident la necessitat 
del nou centre escolar. Els ajuntaments 
de Caldes i Sant Vicenç van sol·licitar a la 

La Generalitat es compromet a construir l’IES 
de Sant Vicenç durant el curs 2012-2013

Generalitat l’agilització en la construcció 
de l’institut a finals d’any 2010, però 
l’aleshores conseller d’Educació, Ernest 
Maragall (PSC) va anunciar que les noves 
instal·lacions no es farien “per manca de 
pressupost” i no en va fixar cap previsió 
de futura construcció, fet aquest que 
va desencadenar un fort malestar entre 

els ajuntaments i en tota comunitat 
educativa dels municipis.

El nou govern d’Artur Mas és ara el que 
fa front a la necessitat i es posa a la 
banda de tota la comunitat educativa i 
els ajuntament i desencalla, finalment, 
l ’esperat projecte de contrucció del 
nou centre.

El que durant mesos va ser un dels 
principals arguments de la tasca 
d’oposició del PSC que va liderar Ro-
sabel Cantenys ha quedat en no res 
en retirar la denúncia que en el seu 
moment havien interposat contra 
l’alcalde, Joaquim Arnó, a qui acusa-
ven  d’haver efectuat pràctiques il-
legals durant les obres de reforma 
del Mercat Municipal.

En efecte, a principis del passat mes 
de desembre, els regidors del PSC 
que havien presentat la denúncia, es 
van retractar davant el jutjat de Ma-
taró i la van retirar davant la impos-
sibilitat de presentar les proves que 
el Jutge instructor els havia demanat. 

Aquestes dues situacions, la de reti-
rar la denúncia i la de no presentar 

El PSC retira la denúncia contra 
l’alcalde per manca de proves

proves, donen peu a que sigui el pro-
pi Jutge qui dictamini en el seu auto 
de sobreseïment que, “amb la renún-
cia de l’acció penal dels querellants, 
realitzada abans de que la seva versió 
dels fets hagi pogut ser mínimament 
contrastada, desapareix l’aparença 
de certesa i veritat que podia tenir 
per a justificar l’ inici del procediment 
penal que demanaven”.

Un Jutge, per cert, que dubte molt de 
la veracitat del relat dels querellants 
del PSC, als qual fa referència quan 
diu “uns fets –els que es denuncia-
ven– que a més havien tingut lloc en 
el marc de processos administratius 
públics i controlats pels correspo-
nents funcionaris municipals, raó per 
la qual, es pot posar en dubte molt se-
riós que hagin pogut  transcórrer tal 

i com presumptament pretenien els 
querellants...” i quan conclou dient : 
“...Per tot això, i perquè no hi ha cap 
altre element  mínimament sòlid de 
sospita que justifiqui que es segueixi 
el procediment, decideixo acordar el 
sobreseïment de la causa”.

“Tot plegat molt contundent. Mas-
sa –ha dit l’alcalde Joaquim Arnó al 
conèixer el pronunciament judicial–. 
“Altra vegada la justícia ha acabat po-
sant les coses al seu lloc i deixant en 
evidència al PSC i en especial a la que 
fins fa uns mesos va ser la seva por-
taveu, que no es va cansar de repetir 
–sense aportar mai cap prova- que en 
el Mercat s’havien comès delictes. Du-
rant mesos l’argument li va servir per 
fer la seva campanya publicitària”.
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Transport i ocupació

Durant el 2011 s’han atès un total de 95 persones que s’han di-
rigit per primera vegada al Servei Local d’Ocupació per cercar 
feina i un total de 65 persones que ja eren usuàries del servei, 
s’hi han dirigit de nou per assessorar-se en temes de formació, 
prestacions, orientació laboral o recerca de feina. A més, a través 
d’ofertes gestionades s’han generat 45 contactes laborals amb 
empreses, ajudant a consolidar-lo com un recurs municipal útil.

El Servei Local d’Ocupació va atendre prop 
de 95 nous aturats durant tot el 2011
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*Dades extretes de la Base de dades Xaloc (Diputació de Barcelona) i el Servei de l’Observatori del Maresme (Consell Comarcal del Maresme)

A continuació s’ofereix una comparativa 2010/2011 en quant a 
persones ateses, ofertes captades, ofertes cobertes i evolució 
anual de la taxa d’atur que reflexa l’evolució del Servei Local 
d’Ocupació i un gràfic amb les dades d’atur de la comarca que 
mostra que Caldes d’Estrac ha estat un dels municipis mares-
mencs que més a reduït la taxa d’atur respecte el 2010.*

L’alcalde de Sant Vicenç 
nega el carnet del bus als 
jubilats de Caldes
De manera unilateral i sense pre-
vi avís, l’alcalde de Sant Vicenç ha 
optat per la línia dura en l’enfron-
tament que des de fa mesos man-
té amb l’Ajuntament de Caldes per 
aconseguir modificar el conveni que 
ambdós consistoris varen signar per 
intercanviar la gratuïtat de les res-
pectives zones blaves.

Passant per alt que aquest conveni 
beneficia més als usuaris santvicen-

tins, que poden deixar el vehicle a 
l’aparcament de la N-II, just al cos-
tat de l’estació de tren, l’alcalde de 
Sant Vicenç, Miquel Àngel Martinez, 
va respondre a la negativa calden-
ca amb una requisitòria precipitada 
per a cobrar tots els imports pen-
dents d’aquest i d’altres convenis 
que l’Ajuntament de Caldes devia al 
de Sant Vicenç, amb l’amenaça –in-
sòlita i impròpia entre dos ajunta-

ments– de trencar unilateralment 
tots els acords de qualsevol natura-
lesa que mantenien vigents Caldes i 
Sant Vicenç.

Dit i fet. De l’amenaça als fets. 
Malgrat l’Ajuntament de Caldes 
ja hagi pagat bona part dels 
endarreriments reclamats, l’alcalde 
de Sant Vicenç ha trencat el pacte 
que mantenia pel transport urbà i ha 
denegat la tramitació dels carnets 
gratuïts pels jubilats de Caldes. 

L’Ajuntament de Caldes ha inter-
posat recurs i a més, ha posat en 
coneixement de la Generalitat tots 
aquests fets perquè s’actuï en con-
seqüència i es resolgui satisfactòri-
ament el conflicte.
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Atenció social

L’Equipament va acollir el passat 23 de desembre la celebració 
de les festes nadalenques de l’equip dels Serveis Socials muni-
cipals amb el col·lectiu de Gent Gran usuària d’aquest servei. 

Abans del berenar nadalenc, l’equip de Serveis Socials va oferir 
un resum de totes les activitats que s’han realitzat durant l’any 
2011 adreçades al col·lectiu de Gent Gran, com ara el “Sortim a 
passejar” –passejades pel municipi que fan treballar la memò-
ria–  i els tallers desenvolupats a l’espai lúdic cada dilluns i dijous 
al matí per a fer treballar la mobilitat d’aquestes persones. Tam-
bé s’han dut a terme algunes xerrades i diversos tallers de ma-
nualitats, intergeneracional, de memòria, de confecció de roses, 
de risoteràpia, d’informàtica, de persones en situació d’atur, etc.

La tarda va finalitzar amb un complet berenar que va servir per 
donar per començades les festes de Nadal i que es va immorta-
litzar amb una foto de grup.

Balanç de l’any 2011 i celebració del Nadal
d’usuaris i equip d’Atenció Social
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Medi ambient

Seguint les directrius de la Diputació de 

Barcelona, enguany l’esporga dels plata-

ners es limitarà només a les branques que 

afecten els habitatges i les que molesten 

als passos de vianants. 

D’aquesta manera es podrà realitzar una 

esporga més sostenible de l’arbrat a partir 

Escollim el millor jardí 
de Caldes!
Alguns ciutadans de Caldes tenen cura dels jardins si-
tuats a la nostra via pública. L’Ajuntament reconeix la 
seva tasca i els anima a continuar treballant per man-
tenir aquestes zones ben cuidades.Aquests jardins són 
els situats a la Riera 27, al carrer Santa Teresa, a Can 
Milans i a la Riera (al costat de la Caixa Laietana).

Si voleu tenir cura d’algun d’aquests espais, 
informeu-nos al correu electrònic mediambient@
caldetes.cat o bé truqueu al telèfon 937 913 330, 
tot indicant quin és el jardí que heu escollit

L’Ajuntament us donarà tot el suport necessari 
–adob, aigua, terra– per a realitzar la vostra 
feina de manteniment i premiarà el millor jardí.

L’Ajuntament aplicarà una esporga 
més sostenible dels plataners

de l’any vinent, objectiu pel qual l’Ajunta-
ment ha sol·licitat una subvenció a la Di-
putació per a disposar d’un pla quadriennal 
de gestió de l’esporga de l’arbrat viari del 
municipi. La Riera de Caldes compta amb 
una magnífica plataneda (Platanus, sp) amb 
exemplars de gran port i aspecte magnífic 
que generen, en el seu conjunt, un gran va-

lor paisatgístic. Cal però millorar-ne les con-
dicions fitosanitàries ja que hi ha diferents 
peus que des d’un punt de vista fitosanitari 
es poden catalogar com a regulars. 

Per a corregir aquesta situació es preveu 
que amb una correcta gestió els arbres jo-
ves a mig i llarg termini evolucionaran cap 
a un estat acceptable, mentre que pels 
exemplars més vells es podria garantir l’es-
tat fitosanitari actual, és a dir, no passarien 
a estat dolent.

El pla sol·licitat a la Diputació descriu-
rà les accions d’esporga distribuïdes en 
el temps, els mitjans necessaris i la seva 
aplicació i, per tant, es disposarà d’una 
programació anual any a any, cada 2 i 
cada 4 anys (segons espècie, unitats i ti-
pus d’esporga).

A més, aquest pla permetrà millorar tam-
bé les condicions ambientals dels arbres. 
A la primavera s’estovarà la terra, és a dir, 
es trencarà la capa fina que es forma en la 
majoria dels escossells.

D’aquesta manera també es racionalitza-
ran les despeses municipals, al igual que 
es podrà plantejar la distribució d’aques-
tes despeses en cicles de quatre anys.
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Joventut

El jovent de Caldes 
ha demostrat en 
els darrers mesos 
les seves ganes de 
participar activament 
de les activitats 
que es realitzen i ja 
s’han apuntat a les 
properes.

Un grup de joves va acompanyar i ajudar els Reis Mags a 
repartir la il·lusió i la màgia entre tots els infants de Caldes. 
Patges i acompanyants ben implicats i participant activament 
perquè els Reis Mags poguessin arribar a totes les cases durant 
aquella nit de tanta feina. Gràcies joves!

Però les ganes d’activitat dels/les nostres joves no queda aquí. 
Tot just comencen a preparar l’arribada del Rei Carnestoltes 
2012. Durant la setmana del 13 al 18 de febrer, Joventut de 
Caldes bullirà d’activitat:

Del dilluns 13 al dimecres 15, de 5 a 8 de la tarda, a l’Espai 
Jove, Taller de Construcció del Rei/Reina Carnestoltes.

Dijous 16 de febrer, dijous gras, Taller-Concurs “No saps 
què fer amb els ous?”. Taller-Concurs de truites. Hi haurà 
premi a la millor truita.

Dissabte 18 de febrer, els i les joves de Caldes acompanyen 
el Rei/Reina Carnestoltes a la Rua de Carnaval.

el joves de caldes
més actius que mai

NOVETATS A l’ESPAI JOVE
Gràcies a la donació desinteressada d’un 
veí de Caldes, properament l’Espai Jove 
comptarà amb una pista gegant d’Scalextric. 
Ajuda’ns a fer la maqueta! Passa per l’Espai 
Jove, cada tarda de 5 a 8 hi fem unes curses!
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Cultura i entitats

En Busquets, escollit Primer Gegant 
Hereu del Maresme
Busquets, el gegant de Caldes, va ser escollit Primer Gegant Hereu del Maresme el apssat 
20 de novembre a Llavaneres en el marc de la 21a Trobada de Gegants del Maresme, 
tot coincidint amb la celebració del 20è aniversari de la Coordinadora de Geganters del 
Maresme. El moment més emotiu de la trobada va ser l’elecció d’en Busquets, el gegant 
de Caldes d’Estrac, com a primer hereu del Maresme, que durant tot l’any lluirà un faixí 
commemoratiu. A més de la representació maresmenca, l’aplec va tenir com a convidats 
especials els gegants de Benicarló (País Valencià), els bastoners de Santa Eulàlia de 
Ronçana i la Pubilla de Catalunya i l’Hereu del Maresme i de Catalunya, que van ajudar en la 
proclamació d’en Busquets com a primer hereu.

L’Ajuntament de Caldes felicita al gegant Busquets i la Colla de Geganters caldenca per 
aquest nou títol. Enhorabona!

La població de Caldes d’Estrac ha mostrat 
un cop més el seu caire solidari en els dife-
rents actes que s’han organitzat per a recap-
tar diners per La Marató de TV3, enguany 
dedicada a la regeneració d’òrgans i teixits. 

En total s’han recollit 993 euros durant di-
versos actes organitzats tant per l’Ajun-
tament com per diverses entitats locals, 
que s’han abocat de nou en aquest pro-
grama solidari. 

Una de les activitats organitzades aquest 
2011 a Caldes a benefici de La Marató va 
ser la cadena humana del passat diumen-
ge 4 de desembre, en col·laboració amb 
Arenys de Mar, Sant Vicenç i Llavaneres. 
Aquesta va ser  precisament la novetat 

Caldes aporta 993 euros a La marató de TV3

d’aquest any, que va aplegar més de 700 
persones al front marítim de les quatre 
poblacions i que va comptar amb la col-
laboració de diverses entitats locals com 
Geganters i Grallers de Caldes d’Estrac, 
els Diables d’Estrac, Arrels Cultura i l’AM-
PA del CEIP Sagrada Família.

La xifra inclou la recaptació de diverses activitats organitzades per entitats i l’Ajuntament

La campanya solidària s’ha completat 

amb altres tres propostes com la recap-

tació de part dels bitllets de l’adaptació 

teatral de l’obra “El sopar dels idiotes”, 

a càrrec d’Strak Teatre, de l’audició del 

Concert de Nadal –organitzat de forma 

conjunta per Arrels Cultura, l’Agrupació 

de Pensionistes i Tercera Edat amb la col-

laboració de la Parròquia de Santa Maria i 

l’Ajuntament de Caldes d’Estrac-, i alguns 

actes de la Festa Major d’hivern com la 

Cercavila de Percussió –organitzada per 

l’Espai Jove i els Diables d’Estrac- i la Cer-

cavila de Gegants, acte a càrrec de la Co-

lla de Geganters i Grallers local.
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sala de sessions

Acords del Ple extraordinari del 27 de desembre de 2011

Acords del Ple extraordinari del 7 de novembre de 2011

•	 Aprovació definitiva del ROM. Es desestimen les al-
legacions presentades pel grup municipal del PSC durant 
el període d’exposició pública per manca de base legal. 
S’aprova el punt amb 5 vots a favor de CiU i 4 del PSC.

•	  Aprovació inicial de les Ordenances Fiscals 2012. Modi-
ficacions de les Ordenances per l’exercici 2012 i obertura 
del període d’exposició pública. Els canvis més significa-
tius seran a l’Impost de Béns Immobles (IBI), que s’aug-
menta un 7,22%, a l’Impost sobre Activitats Econòmiques, 
que s’incrementa un 4,81% i a la taxa d’escombraries que 
puja un 9,5%. La resta de taxes, impostos i preus públics 
no s’apugen i només s’hi aplicarà la revisió prevista de 
l’IPC. Aprovat amb 5 vots a favor de CiU i 4 encontra del 
PSC.

•	  Aprovació inicial de la modificació i amortització de 
places en la plantilla pressupostària per a l’exercici 
2012. En total s’amortitzaran tres places d’auxiliar admi-
nistratiu/va i dues més de funcionar interí de la brigada 
municipal. En total 5 baixes. Com a contrapartida i per ne-
cessitats operatives, es crearà una  la plaça fixe d’operari 
de la Brigada i es convocaran dues places interines, ara 
vacants, d’auxiliar administratiu/va.  Aprovat amb 5 vots a 
favor de CiU i 4 en contra del PSC.

•	  Aprovació inicial del plec de clàusules administratives i 
tècniques que han de regir la contractació mitjançant 
concurs i procediment obert de la concessió de la ges-
tió, explotació i obres d’ampliació dels Banys Termals. 
El punt proposa l’aprovació de la convocatòria pública per 
a la reforma, ampliació i gestió dels Banys Termals de Cal-
des, posant a disposició de les empreses que hi estiguin 
interessades els terrenys del que és coneix com a “Hort 

del Rector” i després, en una segona fase, els de la “Bassa 
del Molí”. Aprovat amb 5 vots a favor de CiU i 4 vots en 
contra del PSC.

•	  Aprovació de la modificació dels estatuts del consor-
ci de Viles Termals de Catalunya. La modificació que es 
proposa ve donada per la presidència de Caldes del Con-
sorci durant els popers quatre anys, per a disposar d’un 
instrument actualitzat, clar i detallat que ha de servir per 
gestionar de forma àgil el dia a dia del Consorci de Viles 
Termals de Catalunya i poder treballar amb l’empresa pri-
vada per a la recerca d’ajuts, treballs i projectes. Aprovat 
amb 5 vots a favor de CiU i 4 abstencions del PSC.

•	  Presa de coneixement de la renúncia al càrrec de re-
gidora i de les respectives delegacions de la senyora 
Rosabel Cantenys Monsant. S’exposa la renúncia de la 
regidora i portaveu del grup municipal del PSC, Risabel 
Cantenys, al seus càrrecs a l’Ajuntament i es nomena Ser-
gi Saurí com a nou portaveu. Entra a formar part del grup 
socialista en Víctor Pastor. Aprovat per unanimitat.

•	 Modificació de delegacions de càrrecs electes al Con-
sorci pel Tractament de Residus Sòlids Urbans del Ma-
resme. S’aprova la urgència de la presentació del punt 
que proposa l’alcalde, Joaquim Arnó, com a representant 
titular al Consorci i el regidor Marcos Blázquez com a su-
plent. Aprovat per unanimitat.

•	 Moció en defensa de la llengua catalana com a llengua 
vehicular de l’educació a les nostres escoles. Moció 
presentada pels grups municipals de CiU i PSc per donar 
suport a l’actual model d’immersió lingüística del sistema 
educatiu catala. Aprovat per unanimitat.

•	 Presa possessió del càrrec de regidor de l’Ajuntament 
de Caldes d’Estrac del senyor Victor Pastor Girós. Re-
lleu al grup municipal del PSC un cop feta oficial en el dar-
rer ple la renúncia de Rosabel Cantenys.

•	 Resolució al·legacions presentades pel sindicat UGT i 
el Grup Municipal del PSC. Es desestimen les al·legacions 
presentades tant pel sindicat UGT com pel Grup Munici-
pal del PSC sobre l’acord pres pel Ple de l’Ajuntament de 
Caldes d’Estrac referent a la modificació i amortització 
de diferents llocs de treball del personal al servei de l’Ad-
ministració per l’exercici 2012, pels motius exposats en 
l’informe de secretaria de data 15 de desembre de 2012. 
Ambdues al·legacions proposen la nul·litat de l’acord per-
què l’aprovació de la plantilla pressupostària ha de fer-se 
conjuntament amb l’aprovació del pressupost. L’informe 
revela amb l’acord, l’equip de govern mostra la seva vo-
luntat de quina plantilla pressupostària vol per l’exercici 
2012. L’informe també estima que les al·legacions conte-

nen aspectes polítics que no s’escauen en aquest acord. 
S’aprova el punt amb vot de qualitat (per l’absència d’un 
regidor del govern) de CiU i els vots contraris del PSC.

•	 Aprovació inicial del pressupost per l’exercici 2012. 
Bases d’execució plantilla pressupostària, pressupost 
de l’EPEL CALDES XXI i el consolidat. S’aprova el pres-
supost per l’any 2012, xifrat en 3.480.650€, que estableix 
un estalvi de 666.000€. El PSC vota en contra i el punt 
s’aprova amb el vot de qualitat de CiU.

•	 Aprovació inicial dels plecs de clàusules tècniques i 
administratives que hauran de regir el contracte del 
servei de gestió i explotació dels mòduls de serveis del 
parc Joan Maragall. Es proposa una nova licitació, un cop 
finalitzat el termini i s’ha d’adaptar a la Llei de Contractes 
en vigor. Aprovat per unanimitat.
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Biblioteca can Milans

El club de lectura de la biblioteca neix l’octubre del 2011 amb la 

intenció d’apropar a les persones i els llibres.

Actualment, el grup consta de 12 persones que, bimensualment, 

es reuneixen per comentar els aspectes més rellevants d’una 

obra, que prèviament s’han llegit a casa.

L’experiència és molt fructífera ja que la posada en comú 

afavoreix, d’una banda, la socialització i l’intercanvi de punts de 

vista dels participants i d’altra, l’aprenentatge de tots aquells 

aspectes que envolten el nostre estimat llibre; l’autor/a, el 

context de l’obra, els valors intrínsecs, el tema, l’estil, etc.

Al club  tampoc hi faltarà la presència d’autors. Us podem 

avançar que el 16 de març comptem amb la presència de Nadia 

Ghulam qui presentarà el seu llibre El secret del meu turbant.

En definitiva, parlem d’un espai obert a tots els adults amb 

ganes de compartir el plaer per la lectura. Així que si hi 

esteu interessats i encara no us heu inscrit, podeu demanar 

informació a la biblioteca o bé trucar al 93 791 30 25.

Aquest 2012,

CoMpArTeiX 
LeCtUrA

al club de la biblioteca

Tota la 
informació a
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tribuna

Cap al 2012, optimistes! QUIN ÉS EL RUMB?

Ho vam dir en el debat de constitució de l’actual 
Ajuntament: a les regidores i regidors de CiU de 
Caldes ens ha tocat gestionar els recursos públics 
pel bé de l’interès comú, de manera eficient i res-
ponsable.  No vivim bons temps, però precisament 
som aquí per decidir el que calgui per tal que el 
2012 sigui millor que aquest 2011 i per posar les 
bases per a una millora del benestar econòmic lo-
cal a llarg termini, sense haver de renunciar a les 
bases de l’estat del benestar, dels serveis públics 
bàsics al nostre municipi.
Hem dit, però, també diverses vegades, que la situa-
ció actual és incerta respecte als recursos necessa-
ris per al manteniment dels serveis públics i la millo-
ra del benestar. Vivim una realitat complexa i difícil, 
fins i tot amb sentiments de certa inseguretat per 
a tots, davant la que cal apostar encara més per la 
suma d’esforços, sense tergiversar el que passa al 
nostre voltant.  “Jugar” amb la bona fe de la gent i 
fer ús partidista de la crisi i d’algunes de les seves 
conseqüències, és posar entrebancs a la necessària 
bona convivència que ens cal com element bàsic per 
a la sortida de l’actual situació.
Res és impossible i som optimistes. Nosaltres lluitem 
i lluitarem contra les injustícies socials i en contra de 
la crisi econòmica.  Esperem que tothom estigui a 
l’alçada de les circumstàncies. Estem, com sempre, a 
la vostra disposició i amb les portes obertes al diàleg.

El Grup Municipal del PSC lamenta que el govern mu-
nicipal de CiU vulgui solucionar la seva mala gestió 
econòmica i financera amb una pujada d’impostos i 
una reducció dels serveis municipals. Excusa: la crisi. 
Som conscients que la situació no és fàcil, però qui 
no ha fet els deures correctament en aquest darrers 
anys queda més vulnerable davant la crisi. 

Considerem que l’augment de les taxes obeeixen a 
una falta de planejament de l’actual govern munici-
pal. En aquest sentit, recordem que fa uns mesos, 
durant les eleccions, CIU presumia que no s’havien 
tocat els impostos durant dos anys consecutius, per 
ajudar als ciutadans en moment de crisi. Ara assistim 
a un increment generalitzat que, segons l’informe de 
l’interventor de l’Ajuntament, compensa, en alguns 
casos, els anys anteriors. El que no es va pagar al seu 
moment tocarà fer-ho ara, com és el cas de l’IBI. 

Des del nostre punt de mira, no estan clars els cri-
teris pels quals es pugen la major part de les taxes. 
Segons la normativa, els augments han de ser pro-
porcional als increments de costos que s’hagin pro-
duït en la prestació del servei a què fa referència 
cada taxa. Segons els informes de l’Ajuntament, la 
major part dels augments es fan segons IPC, però 
no s’indica quin és l’índex de referència (en alguns 
casos és de 2,89% i altres del 3,5%, per exemple). En 
canvi, les taxes amb més pes, com l’IBI, són les que 
han tingut un increment més important. El cas de 
l’Escola Bressol és significatiu: tota la quantia que 
la Generalitat deixa d’aportar (10.000€) és assu-
mida íntegrament pels usuaris d’aquest servei. Els 
increments van del 14% al 18%. 

En un exercici d’oposició constructiva, el PSC va 
instar a l’actual equip de govern en el darrer Ple a 
què elabori un pla sanejament, amb les previsions 
d’ingressos i despeses, on es defineixin els serveis 
que es volen mantenir i a partir d’aquí s’estableixin 
les necessitats de finançament. En aquest sentit, 
no estem d’acord amb el criteri per reduir la planti-
lla de l’Ajuntament: es volen suprimir places de per-
sonal destinades a cobrir serveis de l’Ajuntament 
pels ciutadans i mantenir el personal de confiança 
(de dubtós valor afegit pel municipi).
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