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Permeteu que us presenti el butlletí municipal per 
a aquests dos mesos d’agost i setembre. Uns mesos 
que a Caldes bull l’activitat turística i cultural, amb 
una agenda Plena d’actes que culminarà el mes de 
setembre amb l’esperada Festa Major.

Aprofitem aquesta edició del Portada per infor-
mar-vos detalladament del funcionament dels 
plens municipals. No és correcte que el grup de 
l’oposició faci dels plens el que vulgui i menys, que 
després també diguin el que vulguin. Us donem a 
conèixer de la normativa dels plens, el ROM, que 
regula el desenvolupament legal de les sessions i 
que tots hem de respectar. Un ROM fet i aprovat 
durant anteriors mandats socialistes i que fins ara 
tots hem acomplert.

Encara que es vulgui pensar el contrari, a l’equip 
de govern ens sap molt greu els incidents ocorre-
guts en els darrers plens de la Corporació. No és la 
nostra voluntat haver de suspendre sessions com 
a resultat de la intransigència i no saber estar de 
certes persones que són representants dels veïns 
però que no actuen com a tals, sinó més aviat com 
a agents de l’exaltació gratuïta basant-se en una 
malentesa llibertat d’expressió, que volen i recla-
men per a ells, però que no estan disposats a ator-
gar als altres.  Lamentable.

També us expliquem tot el procés de gestió que hem 
engegat amb l’escola bressol municipal. Per contra 
del que algunes veus interessades van dient, vull 
aclarir-vos que la gestió de l’escola no serà privada, 
continua sent nostra, de tots vosaltres. És un servei 
públic i així es manté. La seva gestió però dependrà 
d’una empresa que periòdicament passarà comptes 
amb l’Ajuntament per millorar i ampliar el servei 
que oferim a les famílies amb nens.

En resum, tractem de millorar el nostre poble, un 
Caldes que evoluciona, com la resta de la societat, 
i que s’ha d’adequar a les noves necessitats que es 
generen amb aquest nou desenvolupament, difícil 
d’assimilar per uns quants, però, que nosaltres 
creiem del tot necessari per continuar ampliant 
serveis a les persones, a la nostra ciutadania.

Aprofito per a desitjar-vos que gaudiu d’un bon des-
cans durant aquests mesos d’estiu i us animo a par-
ticipar en la nostra Festa Major. Bones vacances!

Joaquim Arnó i Porras
Alcalde

de l’alcalde

PORTADA és una publicació editada pel Servei de Premsa de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac, que es distribueix de forma gratuïta a totes les llars del municipi. Si detecteu 
qualsevol anomalia en el servei de distribució, poseu-vos en contacte amb l’Ajuntament (937 910 005)
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notícies

Ja des dels primers dies s’ha pogut 
comprovar que aquestes males olors 
han quedat eliminades, i fins i tot al-
guns veïns de la zona han fet arribar el 
seu reconeixement a l’Ajuntament per 
haver resolt el problema en la mesura 
del possible. Al mateix temps, l’eficàcia 
del sistema d’aerogenerador i bomba,  
ha rebut elogis de l’Agència Catalana 
de l’Aigua, l’ACA, que estudia la pos-
sibilitat d’aplicar el mateix sistema a 
altres llocs de Catalunya.
Durant l’acte d’inauguració, Joaquim 
Arnó va destacar la llarga gestió rea-
litzada amb les administracions que 
tenen competència en aquest sector 
de Caldes, encaminades a solucionar 
el problema que any rere any causa-
va tantes molèsties a veïns. “Només la 
nostra persistència per a resoldre una 
font de molèsties ha portat a la instal·
lació d’aquest aerogenerador, que per·

El sistema per reduir la pudor del Bassiot funciona

El passat 15 de juliol l’alcalde, Joaquim Arnó, va inaugurar la instal·lació que a 
mida que superi el període inicial de proves, haurà de permetre reduir al màxim 
les molèsties de la pudor que durant anys s’ha escampat per la zona del Bassiot

met alhora solucionar el tema i produir 
energia”, explicava. 
Durant els primers dies de funciona-
ment de l’aerogenerador, –facilitat 

per l’empresa IGS Wind, a cost zero 
per l’Ajuntament– s’han fet proves per 
a perfeccionar el sistema, que recor-
dem que consisteix en un aerogene-
rador que produeix electricitat que 
s’injecta a la xarxa elèctrica municipal 
i propulsa aigua del mar cap al Bassi-
ot a través de la bomba prèviament 
instal·lada, que ja s’utilitzava per bom-
bejar l’aigua acabalada. La barreja de 
les aiguas residuals amb l’aigua salada 
del mar fa que aquesta aigua quedi 
dissolta i s’eliminen les pudors que es 
produïen i, conseqüentment, també 
ho fan les plagues d’insectes que hi 
proliferaven.
Actualment doncs, el sistema ja fun-
ciona, després que els tècnics munici-
pals i els de l’empresa IGS Wind hagin 
instal·lat un purgador a la canonada 
central, per eliminar la bossa d’aire 
que s’havia produït.
Després de l’estiu, l’ampliació de l’ac-
cés a la tarima de fusta pels seus dos 
extrems completarà l’actuació de 
l’Ajuntament a la part final de la Riera.
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actualitat

L’Ajuntament conclou l’expedient obert a la secretària municipal 
i l’aparta de sou i feina durant un any

A l’expedient que s’ha incoat a la funcionària 
es demostren, a parer dels instructors, diver-
ses imputacions en l’exercici del seu càrrec, 
les més importants de les quals fan referència 
a la manca de seguiment i control de les con-
cessions municipals, a diverses irregularitats 
en adjudicacions d’algunes obres, així com a 
la falta de control i procediment arbitrari en 
el pagament de factures a col·laboradors i 
proveïdors diversos. D’aquí que la resolució de 
l’expedient acabi amb una proposta de sanció 
d’un any sense sou i feina.

Els problemes derivats de la mala praxis de la 
secretària venen de lluny. En anteriors man-
dats ja es van adoptar mesures tendents a 
suplir la seva ineficàcia i escassa preparació. 
Ja l’alcalde Joan Rangel (PSC) va aprovar un 
Organigrama del Personal en què moltes de 
les funcions pròpies de la secretària requeien 
en la figura del gerent, plaça aquesta de nova 
creació motivada precisament per la necessi-
tat d’assegurar el bon funcionament adminis-
tratiu i de gestió de l’Ajuntament.

És un fet contrastat i conegut que, durant 
anys, molta de la documentació i informes 
jurídics i legals que havia de fer la secretària, 
eren preparats i despatxats des dels serveis 
jurídics de la Diputació de Barcelona, atesa 
la duplicitat de càrrecs de qui llavors era l’al-
calde, Joan Rangel.  Igualment, era un secret 
a veus la lentitud en la tramitació dels expe-
dients, els dubtes constants i la permanent  
inseguritat jurídica de la secretària que pro-
vocava la contínua consulta a agents externs i 
empreses consultores especialitzades –a càr-

rec de l’Ajuntament– les quals, en la majoria 
dels casos, haguessin estat innecessaris si la 
persona hagués estat a l’alçada de les funci-
ons pròpies del càrrec.

La sessió plenària de l’Ajuntament del passat 7 de juliol va aprovar amb el vots favorables del govern i l’ab-
sència del PSC, la culminació de l’expedient obert a la secretària-interventora municipal, M. Teresa Gisbert 
i Coll, després d’haver-lo instruït durant quasi dos anys i haver posposat la seva finalització per diferents 
motius, entre els quals destaca la malaltia adduïda per la Sra. Gisbert durant el procediment

En deixar el càrrec l’alcalde Rangel i amb ell, la 
via directa amb els serveis de la Diputació, la si-
tuació arribà a cotes alarmants durant el man-
dat de Josep M. Freixas, com molt bé han reco-
negut en privat tots els implicats. Expedients 
encallats, papers i documentació perduts, pèr-
dua de subvencions per no resoldre el paperam 
a temps, en són només alguns exemples. 

En altres casos, ja no només es pot parlar 
d’ineficàcia sinó també de conductes clara-
ment irregulars com les que es reflecteixen 
en l’expedient ara tramitat, les quals, a més, 

Se la considera responsable 
de diverses faltes greus i 

molt greus comeses durant 
l’anterior mandat i també 

d’obstruir la tramitació 
d’assumptes i expedients

L’alcalde es querellarà contra 
els qui l’acusen de cometre 

“assetjament laboral” contra 
la secretaria
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actualitat

L’Ajuntament conclou l’expedient obert a la secretària municipal 
i l’aparta de sou i feina durant un any

poden derivar en reclamacions per la via  pe-
nal i que afecten al pagament a empreses 
de familiars d’anterior governants (Nete-
ges Pere i Angel); pagaments indiscriminats 
i sense pressupost a personal de confiança 

política ( Jordi Torrus, redactor de l’anterior 
butlletí municipal) i inhibició en concessions 
administratives (Televisió per Cable, Aparca-
ments Fondo i Poliesportiu).

Es coneixen altres casos, dels quals hi ha 
indicis i evidències, però no sempre s’han 
trobat les proves documentals que ho tes-
tifiquin. Igualment en d’altres, s’ha arribat 
a la via judicial, com és el cas del pagament 
de factures de subministrament del pavelló 
poliesportiu quan corresponia pagar-les a 
l’empresa concessionària.

“Totes aquestes faltes només es poden enten·

dre si són el resultat de molts anys de conni·

vència i complicitat amb alguns dels regidors 

de govern o en els millors del casos, de fidelitat 

mal entesa” –afirma l’alcalde Joaquim Arnó, 

qui es mostra molt dolgut pel doble paper que 

han jugat i juguen els regidors socialistes que 

abans es mostraven especialment crítics amb 

la gestió de la secretària i ara s’han posat al 

seu favor, “només amb la intenció d’erosionar 

el govern municipal”.

Per l’alcalde, “ fa mal veure com menteixen, 

afirmant que hi ha un informe negatiu contrari 

al procediment inicial que es volia fer en el tema 

de les plaques fotovoltaiques, i no diuen que 

aquest procediment no és el que es va fer i que 

en canvi el que es va tirar endavant –la consti·

tució d’una EPEL· va comptar amb l’ informe fa·

vorable i la participació de la secretària”.

Arnó afegeix, “És greu que m’acusin d’assetja·

ment laboral i no diguin que van ser els socia·

listes anteriors els qui van arraconar la secre·

tària fins els límits estrictes que permet la llei 

i que per això varen crear  la figura del gerent 

i es van dedicar a buscar·li –sense èxit– nou 

destí en altres ajuntaments, amb participació 

directa d’altres secretaris i del President del 

Col·legi de Secretaris de Catalunya, José Ma·

nuel Soto”.

L’alcalde explica que la seva intenció sempre 
ha estat la de confiar amb el paper i la feina de 
la secretària. “El primer que varem determinar 

va ser restituir la secretaria al seu estatus an·

terior i eliminar la figura del gerent. El que pas·

sa és que, mica en mica, el seu comportament, 

la seva connivència i la seva escassa diligència 

ens van obligar a prendre mesures que, un cop 

analitzades actuacions anteriors, ens van por·

tar ineludiblement cap a l’obertura d’un expe·

dient informatiu el qual, malauradament, ha 

acabat en proposta de sanció”.

“Emprendré accions legals contra tots els qui 
m’acusin de cometre delicte perquè no és cert, 
i  a més, ells ho saben. Estic disposat a arribar 
fins el fons i enfrontar·me als qui davant diuen 
una cosa i al darrere una altra”, indica l’alcalde 
en al·lusió directa als regidors socialistes.

El PSC fracassa en el seu intent de boicotejar 
el Ple i d’impugnar l’expedient sancionador

El dia abans de la sessió plenària del 7 de juliol, l’advocat defensor 
de la secretària –i curiosament el mateix que defensa l’empresa 
concessionària del poliesportiu en els seus pleits contra l’Ajuntament 
de Caldes– va entrar per registre un document demanant la suspensió 
de la sessió, ja que el dia anterior havia presentat recurs contenciós als 
Jutjats.
El mateix dia del Ple, l’Ajuntament va rebre resposta del Jutjat en el sen-
tit que no procedia cap suspensió, fet aquest que quan es va saber en 
el decurs del debat plenari, va encendre més els ànims dels regidors de 
l’oposició fins a intentar el boicot a la sessió.
Un boicot que no es va arribar a produir perquè l’alcalde, amb bon crite-
ri i amb subjecció a la normativa, va suspendre temporalment la sessió 
fins a l’expulsió del regidor responsable dels desordres, cosa que va re-
querir la presència dels Mossos d’Esquadra.
Es dóna la circumstància, a més, que com que els regidors socialistes 
van sortir del ple per iniciativa pròpia, no van poder votar la resolució 
de l’expedient i per tant, ara no podran impugnar-lo davant cap altra 
instància administrativa o jurídica, tal i com era la seva pretensió per ra-
ons electoralistes de possible desgast de l’acció del govern municipal.
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en portada

“No privatitzem el centre, la titularitat, la responsabilitat i el 
control  de la gestió continua essent de l’Ajuntament”, així de 
contundent es mostrava el regidor d’Educació, Joan Vázquez, 
durant el passat Ple del 7 de juliol. Segons va explicar, “prioritzem 
el projecte educatiu professional i de qualitat perquè volem el 
benestar dels alumnes de Caldes i de les seves famílies”. 

Amb aquesta externalització de la gestió s’amplien els serveis 
de l’Escola Bressol amb una oferta flexible i diversificada que 
permetrà mantenir la línia educativa del centre alhora que 
es possibilitarà una de les necessitats bàsiques de la societat 
actual, la conciliació de la vida familiar i laboral.  

L’oferta actual de places del centre es concreta en 1 aula de 
lactants (biberoneria), i 3 aules d’infants d’1 a 2 i de 2 a 3 anys en 
funció de les necessitats anuals. L’horari lectiu del centre és de 9 
a 12h, i de 15 a 17h, mentre que l’horari d’acollida és de 7 a 9h del 
matí i de 17 a 18h de la tarda, segons les peticions dels usuaris; 
ampliant també el servei de 12 a 13h del migdia.

Un nou calendari escolar amb ampliació de 
servei

En aquest sentit, el govern municipal va aprovar recentment 
el calendari de l’Escola Bressol per al curs 2010-11 amb la 
principal novetat de l’ampliació d’obertura del centre durant 

Millorem el servei d’escola bressol
El Ple del passat 7 de juliol va aprovar les bases de la convocatòria que pretén millorar en quantitat i qualitat 
el servei que s’ofereix. El concurs és a punt de licitar-se (s’obren les pliques a finals de juliol, data de tancament 
del Portada), i ja se sap que són tres les empreses que s’hi han presentat

les vacances de Nadal i Setmana Santa. Així, el proper curs 
començarà el 7 de setembre de 2010 i finalitzarà el 29 de juliol 
de 2011, mentre que les vacances de Nadal es redueixen del 
24 al 31 de desembre –ambdós inclosos– i per Setmana Santa 
únicament seran festius els dies que ho són a Catalunya, el 22 
d’abril (Divendres Sant) i 25 d’abril (Dilluns de Pasqua). 

Un cop establert aquest calendari –que concreta una 
ampliació del servei d’acord amb el conveni dels treballadors 
de compliment de les 1.647 hores lectives– el Consistori va 
traslladar-ho al professorat del centre, qui va manifestar 
el seu desacord convocant  reunions  unilaterals  amb els 
pares, sense presència ni coneixement de l’Ajuntament i 
repartint comunicats on feien constar el seu malestar pel 
que consideraven un greuje, quan en realitat es tractava de 
la correcta adequació del servei a normativa i l’eliminació 
d’alguns privilegis injustos que tenien.

Posteriorment l’equip de govern va rebre les queixes de pares 
i mares, descontents per la manera d’actuar del professorat, 
tot denunciant les amenaces de cessament de servei que els 
havien anunciat si es tirava endavant el nou calendari escolar. 
Fou en aquest punt que, després de mantenir diverses 
reunions amb la comunitat educativa, l’Ajuntament va optar 
per a externalitzar la gestió del servei amb l’objectiu de 
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en portada

Millorem el servei d’escola bressol
garantir totes aquestes millores que faciliten la conciliació 
laboral i familiar.

Aquest enrenou, al que s’afegeix l’eliminació d’arxius 
de l’ordinador del centre, va obligar el govern a obrir un 
expedient disciplinari a la directora de l’Escola Bressol 
municipal, que va ser apartada del servei de manera 
fulminant i substituïda per una nova persona. L’alcalde, 
Joaquim Arnó es mostra prou contundent en la valoració 
d’aquest conflicte “amb l’educació dels infants no s’ hi juga”, 
afegeix, “el que pretenem és millorar el servei i obtenir 
un pla educatiu, que anteriorment no existia perquè tot i 
haver·lo demanat a la directora, aquesta mai va ser capaç 
d’elaborar·ne un”.  

L’alcalde lamenta aquesta situació, “el que em sap més greu 
és que des de l’oposició s’ha volgut polititzar aquest servei 
tan important per al poble a través de la directora, persona 
clarament vinculada al partit socialista, si bé haig de dir que 

no se n’han sortit. Comptem amb el suport majoritari de pares 
i mares que no entenien el que es pretenia i en canvi, sí veuen 
bé els passos que ha donat l’Ajuntament per a millorar el 
serveix que s’ofereix”.
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Un cop exhaurides les intervencions res-
pectives dels Grups Municipals en relació 
al tema de l’expedient de la secretària, el 
regidor Miquel González (PSC) va inter-
rompre el normal desenvolupament de la 
sessió, amb una intervenció, sense torn 
de paraula, per acusar l’alcalde d’apro-
fitar les seves intervencions per atacar 
la gestió de l’anterior govern municipal. 
Segons González, l’alcalde, durant la seva 
intervenció,  havia fet insinuacions per-
sonals, en relació a l’actuació del regidor 
socialista en temes com ara la gestió del 
poliesportiu durant el mandat anterior.

Novament, la intervenció del regidor va 
degenerar cap a l’agressió verbal, fet que 
va obligar l’alcalde, primer, a cridar-lo a 
l’ordre, després a advertir-lo, d’acord amb 
el procediment establert al vigent ROM 
(Reglament Orgànic Municipal) i, final-
ment, a expulsar-lo de la sessió.

Fou llavors quan es van viure els moments 
més tensos, ja que González, igualment 
com havia fet en plens anteriors, va ne-
gar-se a obeir i va romandre immòbil, que 
no impassible, assegut al seu escó del Ple. 
En efecte, mentre l’alcalde demanava la 
presència i l’actuació de la Policia Local i 
suspenia temporalment la sessió, el regi-
dor no deixava de llençar improperis i in-
sults dirigits a l’alcalde. “N’hi ha que dor·
men amb l’esvàstica a l’esquena”, va ser 
una de les agressions verbals, ja proferida 
en anteriors plens. 

Els Mossos d’Esquadra van haver d’intervenir per fer 
sortir del Ple el regidor Miquel González després de 
protagonitzar nous incidents
Malgrat les crides a la normalitat i al respecte, formulades 
per l’alcalde, Joaquim Arnó (CiU), novament es van reproduir 
incidents, amb els mateixos protagonistes, a l’inici de la sessió 
extraordinària del passat 7 de juliol, convocat bàsicament per 
tractar dos temes d’importància: el de la resolució de l’expedient 
sancionador contra la secretària municipal i el de la convocatòria 
de concurs per a l’externalització del servei d’escola bressol, que 
no deixa la seva titularitat municipal però que sí passarà a ser 
gestionat per l’empresa privada que guanyi el concurs

El regidor socialista torna 
a protagonitzar incidents 

lamentables en el transcurs 
d’un Ple

En concret doncs, es tracta probablement 
d’un dels episodis més tristos mai viscuts 
al Ple Municipal de Caldes. González no va 
accedir a les peticions de la Policia Local, 
que el va convidar a complir amb el reque-
riment de l’alcalde, en tant que president 
del plenari. Gens edificant constatar com 
un membre del consistori menystenia la 
Policia Local que, per evitar mals majors, 
va declinar usar la força i va demanar la 
presència dels Mossos d’Esquadra.

Va ser tot un, arribar els Mossos, diri-
gir-se al regidor i que aquest s’aixequés 
ràpidament del seu escó, sense oferir la 
mínima resistència ni formular cap dels 
retrets que abans havia fet a la Policia 
Local. González va sortir de la sala seguit 
de prop pels seus companys de grup, que 

no van fer cas de les indicacions que els 
feia el propi regidor perquè es quedessin 
a la sala i votessin en contra del punts que 
restaven per discutir, per així poder-los 
impugnar més endavant.

Un cop fora tots els membres del Grup 
Socialista, el Ple va continuar amb absolu-
ta normalitat i va tenir coneixement dels 
temes que faltaven, que van ser aprovats 
pels regidors presents.

actualitat
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Els Mossos d’Esquadra van haver d’intervenir per fer 
sortir del Ple el regidor Miquel González després de 
protagonitzar nous incidents

L’Ajuntament denuncia 
el regidor socialista pels 
incidents del Ple del 31 

de maig que van motivar 
la suspensió de la sessió
Els lamentables fets produïts el passat 31 de maig 
durant la celebració del Ple, que van obligar l’alcalde-
president de la Corporació, Joaquim Arnó, a suspen-
dre la sessió (es va reprendre posteriorment,  el 21 de 
juny) han fet que l’Ajuntament presenti una denúncia 
al jutjat contra les persones que van protagonitzar 
els incidents, el regidor del PSC, Miquel González, i 
les veïnes de Caldes, Ramona Matamoros i Maria del 
Carmen Sauri.

La denúncia exposa com es va produir el desenvo-
lupament de la sessió plenària fins el moment dels 
incidents. En el segon punt de l’ordre del dia, que 
corresponia al despatx d’alcaldia, tràmit que regla-
mentàriament no permet intervencions, la porta-
veu de l’oposició, la socialista Rosabel Cantenys, va 
interrompre de forma reiterada el president de la 
Corporació, impedint així que el Ple es desenvolupés 
amb absoluta normalitat. L’alcalde va cridar a l’ordre 
la regidora en diverses ocasions i la reacció del seu 
company de grup, Miquel González,  va precipitar els 
esdeveniments.  González va interrompre de nou la 
sessió i l’alcalde el va haver de cridar a l’ordre en tres 
ocasions –segons les formalitats legals oportunes i, 
en especial, les que preveu el Real Decret 2568/86, 
de 28 de novembre– i, segons les directrius de les 
seves atribucions, Joaquim Arnó, li va ordenar l’aban-
donament de la sala.

La present denúncia destaca l’actitud desafiant de 
González, que es va negar a abandonar la sala i va 
aprofitar per a dirigir desqualificacions i insults a l’al-
calde com “ dèspota”, “autoritari”, “ dictador”, “Hitler” 
i “ feixista”, recollides en la mateixa denúncia,  que 
també destaca la intervenció de dues persones del 
públic, Ramona Matamoros i Maria del Carmen Sauri, 
que van impedir que la Policia Local –que havia acu-
dit per fer fora de la sala el regidor expulsat prèvia-
ment– procedís a l’ordre del president de la Corpora-
ció de fer fora González.

La denúncia sol·licita al jutjat la seva tramitació i pro-
posa la declaració dels imputats i, en qualitat de tes-
timonis, el secretari municipal i els agents de la Poli-
cia Local que van intervenir en els esdeveniments.

actualitat
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El ROM
El Ple Municipal és un acte reglat sota dues lleis, l’una estatal 
i l’altra catalana que tots els grups municipals coneixen a la 
perfecció, i en alguns consistoris, com és el cas de Caldes,  
existeix un ROM, un reglament intern encara més detallat. 

El ROM de Caldes es va aprovar l’any 1991, presentat per 
l’alcalde Rangel, i si bé va comptar amb polèmica per part de CiU 
–aleshores a l’oposició– perquè considerava que es donava un 
protagonisme excessiu a l’alcalde com a regulador del Plé, es va 
acceptar aquest reglament que s’ha mantingut intacte. Tan sols 
s’han hagut d’afegir modificacions imposades per lleis superiors 
a les municipals.

El “Despatx de l’alcaldia”
La polèmica protagonitzada per la regidora socialista Rosabel 
Cantenys en el Ple del passat 31 de maig, en aquest punt de 
l’ordre del dia, en exigir la seva intervenció, va desencadenar 
una polèmica perquè l’alcalde va fer complir el que diu el 

Els plens municipals, espai de respecte i llibertat

reglament. El “Despatx de l’alcaldia” és un punt que s’inclou en 
els plens d’acord amb l’article 10.c. del ROM que literalment diu:  
“En cada sessió ordinària que celebri el Ple, l’Alcalde informarà 
sumàriament de les resolucions dictades des de la darrera sessió 
plenària”. 

S’entén doncs, que en aquest punt no hi ha debat, més enllà del 
que per cortesia pugui atorgar l’alcalde en un punt determinat i 
de manera excepcional. Mai ha estat, ni és un “dret” com es diu 
des del grup socialista. Si l’oposició creu que l’alcalde s’excedeix 
en la seva intervenció en aquest punt, pot intervenir en el punt 
de “Precs, preguntes i interpel·lacions”, que precisament per 
aquesta raó, es col·loca al final de cada sessió i no pas al principi, 
com el “Despatx de l’alcaldia”. 

Durant el Ple del 31 de maig,  Cantenys ja va intervenir en dues 
ocasions per cortesia de l’alcalde, que davant la insistència 
intransigent de la regidora a seguir-ho fent, va convidar-la a fer 
servir el capítol de precs i preguntes, no sense guanyar-se més 
d’un insult, provinent de les files socialistes i també d’alguns dels 
espectadors convocats per l’oposició.

Darrerament, els plens de la Corporació de Caldes d’Estrac han estat objecte d’incidents prou lamentables 
protagonitzats per alguns regidors de l’oposició que, de forma reiterada i desafiant, vulneren els procediments 
que regulen el funcionament del Ple i que es contenen en un reglament aprovat i corroborat per tots –el Reglament 
Orgànic Municipal, conegut com a ROM–.
Malgrat les crides a la calma i bon senderi que ha formulat l’alcaldia en diversos moments, el cert és que en les últimes 
sessions plenàries s’han viscut moments de tensió protagonitzats pels regidors de l’oposició, que invocant la seva 
llibertat d’expressió no es cansen de proferir amenaces, desqualificacions i, en alguna ocasió, insults, obstaculitzant, 
a més,  el normal desenvolupament dels plens i vulnerant doncs, el seu reglament.
Probablement no es pot qualificar d’accidental aquesta manera d’actuar, sinó que obeeix a una estratègia definida i calculada 
que busca el desgast de l’equip de govern i la manipulació dels fets en benefici propi i d’un pretès benefici electoral.
És per això que en aquest butlletí municipal s’inclou aquest article amb explicació dels continguts del ROM més bàsics 
per a que els caldencs i caldenques tinguin informació de primera mà i puguin treure les conclusions oportunes a la 
vista dels darrers successos i dels que es puguin produir en el futur més immediat

informació
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Els plens municipals, espai de respecte i llibertat

Els torns d’intervenció
Sobre aquest aspecte, l’article 24 del ROM diu explícitament: 
“L’Alcalde obrirà i clourà les sessions, dirigirà les deliberacions 
i concedirà els torns d’ intervenció. Cada Grup tindrà dret a dos 
torns d’ intervenció a càrrec del Portaveu o Regidor que designi. 
Les al·lusions o referències podran ser contestades en un torn 
addicional”.

Indefectiblement i de manera sistemàtica, els regidors socialistes 
se salten aquesta norma amb la voluntat d’intervenir sempre i 
en més torns que els que estableix la normativa. La realitat 
però és que aquests no poden prendre la paraula ni en cas 
d’al·lusions, com argumenten, perquè poden derivar en un abús 
de paraula, com succeeix de forma habitual. Segons estableix el 
ROM, l’alcalde és qui te l’última paraula i qui acaba decidint si hi 
ha opció o no a respondre “per al·lusions”.

informació

Tota la informació a
www.caldetes.cat

La suspensió del Ple
Ho diu l’article 24 del ROM abans citat: “L’alcalde obrirà i clourà 
les sessions”,  per tant és potestat seva i al seu criteri, si les 
circumstàncies així ho aconsellen, com efectivament així ha 
estat en les dues sessions fins ara suspeses. No es pot celebrar 
un Ple si els seus membres no estan disposats a acceptar i 
complir les normes del joc democràtic. Resulta inacceptable que 
siguin els propis regidors socialistes els qui les infringeixen de 
forma sistemàtica. 

Si a Caldes s’han suspès plens ha estat perquè l’alcalde així es veia 
obligat, davant l’actuació desmesurada i prepotent de regidors i 
la intimidació (sense èxit) a crits, d’alguns espectadors.

Altres actuacions durant els plens
La figura del secretari del Ple també està regulada pel ROM, 
que en el seu article 32.1, diu:  “El secretari prendrà la paraula 
a petició de l’Alcalde quan calgui exposar normes legals, aclarir 

conceptes o llegir documents”.  És a dir, el secretari intervé quan 
l’alcalde així ho requereix, i no quan un regidor li exigeix, a crits 
i de males maneres, tal i com va fer en el Ple el regidor del PSC 
Miquel González.

Gonzàlez així ho feia perquè entenia que l’alcalde s’havia 
d’absentar de la sala perquè, segons ell, el tema que s’anava a 
debatre l’afectava directament. 

El tema a discutir era relatiu al Mercat Municipal i tractava de 
forma genèrica sobre reglamentació. És a dir, era una qüestió 
organitzativa en la que no es parlava de cap contractació ni 
es prenia cap decisió que pogués afavorir o perjudicar ningú, 
contràriament al que alguns han anat dient.

El dia en que el Ple va tractar qüestions sobre el Mercat que sí 
afectaven l’alcalde per raó de parentiu, aquest sí que es va absentar 
de la Sala. Cal recordar això, ja que el Sr. Gonzàlez no va fer el mateix 
quan el que es discutia i s’adjudicava era la concessió del poliesportiu 
a una empresa en la que eren sòcies principals la seva cunyada i la 
seva esposa, o el dia en que el Ple va autoritzar la constitució d’una 
hipoteca de 160.000 € a aquesta mateixa empresa. 

En resum, es tracta d’una estratègia perfectament definida que 
busca l’enfrontament i la desqualificació del rival més que no 
pas la defensa de l’interès ciutadà que sovint proclamen.
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Després dels lamentables fets 
ocorreguts a la darrera sessió ple·
nària del passat 31 de maig que 
van ocasionar que s’hagués de 
posposar el seu normal desenvolu·
pament, aquesta Alcaldia, en ús 
de les atribucions que té confe-
rides per l’Ordenament Jurídic 
Vigent, vol fer pública aquesta 
Declaració Institucional per a 
deguda constància i coneixe-
ment de tothom, especialment 
del tots els membres del consis-
tori però també per al coneixe-
ment ampli de tots els ciutadans 
i ciutadanes de Caldes.

L’Ajuntament és l’òrgan de repre·
sentació, administració i govern 
que ens hem dotat entre tots, 
d’acord amb el que estableixen les 
Lleis, i que exerceix les seves compe·
tències, drets i obligacions d’acord 
amb l’Organització Administrativa, 
Política i Funcional que regeixen 
l’Estat Espanyol i l’Autogovern de 
Catalunya.

L’Ajuntament però, va més enllà 
d’una simple estructura adminis-
trativa, és la principal i primera 
encarnació dels anhels, desitjos 
i esperances dels ciutadans d’un 
municipi i alhora, l’instrument 
polític i administratiu dipositari 
de la sobirania popular expres-
sada de forma democràtica cada 
quatre anys. És doncs obligació de 
l’Ajuntament, i en especial dels seus 
càrrecs electes, el donar resposta 
a les seves necessitats i a les seves 
expectatives tant col·lectives com 
individuals.

Declaració institucional en relació als incidents dels plens municipals
Text íntegre de la intervenció de l’alcalde, Joaquim Arnó, a l’inici 
del Ple del passat 21 de juny de 2010

Per a fer·ho, l’Ajuntament disposa 
de les atribucions que li confereixen 
les lleis i també de la seva pròpia ca·
pacitat d’impuls i d’organització, les 
principals de les quals es recullen en 
el Reglament Orgànic de Funciona·
ment que, en el cas de Caldes, es va 
aprovar i revisar durant el mandat 
de l’alcalde Rangel i que avui conti·
nua vigent igual, com en la majoria 
dels altres ajuntaments que també 
han aprovat el seu.

En aquest Reglament s’estableixen 
les especificitats que no marquen 
les lleis i, especialment, es regula el 
funcionament dels òrgans polítics 
i de representació de l’Ajuntament, 
amb estricta subjecció a la llei i ab·
soluta adequació als més elemen·
tals principis democràtics de parti·
cipació i representació.

És aquest Reglament Orgànic Muni·
cipal, que entre tots ens hem donat, 
que regeix inalterat des de l’any 
2003, data de la seva última modi·
ficació, on es determinen els proce·
diments a seguir a l’hora de convo·
car, presidir i governar les sessions 
plenàries. És en aquest ROM on, en·
tre d’altres coses, s’especifiquen els 
torns d’intervenció de cada grup 
(2), els procediments que guien els 
debats, les normes de presentació 
dels temes a debatre i també els 
mecanismes de control de l’acció 
del govern per part dels regidors 
que no en formen part i volen exer·
cir aquest dret.

Igualment es determina el paper de 
l’alcalde com a president de l’òrgan 
col·legiat, atorgant·li la funció de 

moderador dels debats, i es fixen molt 
clarament els punts i moments de la 
sessió on està reglada i permesa la in·
tervenció de la resta de regidors.

Tot està regulat i tot és conegut pels 
regidors que formem part del Ple. 
Els d’ara i els de fa uns anys, perquè 
sempre ha estat el mateix. El Ple és 
l’òrgan principal de representa-
ció i d’acció política i com a tal, 

alcaldia
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Declaració institucional en relació als incidents dels plens municipals

mereix el màxim respecte i con-
sideració per part dels seus in-
tegrants i també per part de les 
persones, ciutadans i ciutadanes 
que el segueixen des de els se-
ients del públic assistent.

Fets indignes i impropis d’aquest 
Òrgan com els de l’altre dia no es 
poden tornar a repetir. Ens deni·
gren i ens avergonyeixen a tots, i en 

especial als nostres representats.

Tots hi hem de posar el nostre 
esforç i la nostra voluntat. Els 
membres del Ple, subjectant-
nos a la norma establerta, res-
pectant-la i respectant també 
els altres membres del Ple. Tots 
som representants dels cal-
dencs i caldenques i, com a tals, 
tenim el deure moral d’actuar 

en consciència i honor i espe-
cialment el de donar exemple 
de comportament respectuós i 
democràtic. El debat, la discre-
pància i l’oposició són consubs-
tancials a la democràcia muni-
cipal; l’ insult i el menyspreu 
no.

Serveixi el que dic per als regidors 
i també per al públic assistent. En 
tant que alcalde i president de 
la Corporació penso exercir les 
meves funcions amb generositat, 
cordialitat i respecte, però també 
amb fermesa i estricta subjecció 
al que fixa el Reglament. Espero 
de tots els altres membres de 
l’Ajuntament el mateix nivell 
d’exigència, com l’espero també 
per part dels ciutadans que 
ens acompanyen en les nostres 
sessions.

Som i serem respectuosos amb els 
membres del Ple, però sobretot ho 
serem amb els principis inspiradors 
del ROM que no són altres que els 
de la representació popular i la par·
ticipació democràtica.

Els fets de l’altre dia, per reiteratius 
i per imperatiu legal, han estat tras·
lladats als serveis jurídics munici·
pals i restem a l’espera del seu dic·
tamen per actuar en conseqüència. 
No permetrem que el nostre Ple, 
el Ple de l’Ajuntament de Caldes, 
esdevingui camp de batalla habi-
tual de disputes que res tenen a 
veure amb els legítims drets dels 
ciutadans i ciutadanes a qui re-
presentem.

I ara, companys i companyes del 
Ple, membres del públic, dispo·
sem·nos a seguir amb la sessió 
que varem deixar a mitges.

alcaldia
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agost - setembre dia a dia
agenda

DIUMENGE 1 D’AGOST
D’11 a 14:30 h al Parc Joan Maragall
PARADA DE PRODUCTES DE L’ÍNDIA
Organitza: Associació “El somriure dels nens”

DIMARTS 3 D’AGOST 
De 17h a 19h a La Fabriqueta (Equipament 
de Promoció Econòmica i Cultural)
TALLER “Som creatius”  amb Miró.
Organitza: Regidoria Serveis Socials

DIJOUS 5 D’AGOST 
De 17h a 19h a La Fabriqueta (Equipament 
de Promoció Econòmica i Cultural)
TALLER “Som creatius”  amb Miró.
Organitza: Regidoria Serveis Socials

DISSABTE 7 D’AGOST
A les 18 h a la Varada
3a CURSA-EXHIBICIÓ D’OFNIS (Objectes 
Flotants No Identificats)
Bases i inscripcions: Espai Jove
Tel. 93 791 17 78
i http://caldes·jove.blogspot.com  
Organitza: Espai Jove de Caldes d’Estrac

DIMARTS 10  D’AGOST
De 17h a 19h La Fabriqueta (Equipament 
de Promoció Econòmica i Cultural)
TALLER “Som creatius”  
Organitza: Regidoria Serveis Socials

DIJOUS 12  D’AGOST
De 17h a 19h La Fabriqueta (Equipament 
de Promoció Econòmica i Cultural)
TALLER “Som creatius”  amb Miró.
Organitza: Regidoria Serveis Socials

DISSABTE 14 D’AGOST
A les 22:30 h a la Pèrgola de Can 
Muntanyà
JAZZ A LA PÈRGOLA
“Toni Solà / Dave Mitchell quartet”
Amb Toni Solà, saxo tenor; Dave Mitchell, 
guitarra; Pep Rius, contrabaix; Piño Martí, 
bateria.
Organitza: Arrels Cultura

DIMARTS 17  D’AGOST
De 17h a 19h a l’Equipament de Promoció 
Econòmica i Cultural
TALLER “Som creatius  i ens cuidem”
Organitza: Regidoria Serveis Socials

AGOST - SETEMBRE 2010
FESTIVAL DE JAZZ
19 i 26 d’agost i 2 de setembre
A les 21 h, al Parc Joan Maragall
Organitza: Associació Mar i Natura

EXPOSICIÓ DE JOSEP DELCORT “L’alquímia de la llum”
Del 20 al 29 d’agost
Horaris: Feiners de 17 a 20:30 h, dissabte i diumenge d’11 a 14 h i de 17 a 20:30 h
Lloc: La fabriqueta (Equipament de Promoció Econòmica i Cultural)

EXPOSICIÓ  “Heroïnes”
Del 18 al 30 de setembre
Lloc: La fabriqueta (Equipament de Promoció Econòmica i Cultural)
Inauguració: dissabte 18 de setembre a les 19 h.
En ocasió del Dia Internacional de la Lluita contra el Càncer de Mama es presenta 
aquesta exposició cedida per l’Asociación Española contra el Cáncer. L’exposició 
palesa, mitjançant fotografies de dones, les principals emocions que viuen les dones 
a l’hora de fer front a la malaltia.
CONFERÈNCIA- COL·LOQUI sobre “patologia i prevenció del càncer de mama”, a 
càrrec de la doctora caldenca, Teresa Barba, ginecòloga.
Organitza: Associació de Dones de Caldes d’Estrac
Col·labora: Asociación Española contra el Cáncer,  Ajuntament de Caldes d’Estrac, 
Fundació Palau

TALLER: “Som creatius”
Tots els dimarts d’agost de 17 a 19 h a La fabriqueta (Equipament de Promoció 
Econòmica i Cultural)
A càrrec d’Elena Sorribas, educadora i Pilar de Vilar, psicòloga.
Adreçat a totes les edats. Cal inscripció prèvia a Serveis Socials. Tel. 93 791 00 05
Organitza: Àrea de Serveis Socials

TALLER D’INFORMÀTICA PER A GENT GRAN
A càrrec de Jordi Ensenyat
A partir del 21 de setembre els dimarts i dijous d’11 a 12:30 h a l’Espai Jove de Caldes 
d’Estrac
Cal inscripció prèvia a Serveis Socials. Tel. 93 791 00 05
Organitza: Àrea de Serveis Socials

FUNDACIÓ PALAU
EXPOSICIÓ “Pau Oller, polièdric”
del 25 d’abril al 19 de setembre
Horari: de dimarts a dissabte de 10:30 a 14 h i de 16 a 19 h. Diumenges i festius de 
10:30 a 14 h
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”
El primer diumenge de mes l’associació té una parada de venda d’espècies, bijuteria 
i roba importada de l’Índia al Parc Joan Maragall. La recaptació va destinada a la 
construcció d’una escola i orfenat a l’Índia.
INFORMACIÓ: www.elsomriuredelsnens.org i elsomriuredelsnens@hotmail.com

PETANCA
A les pistes de la Platja del Bassiot
Melés els dissabtes a les 17 h.
Premi als dos primers classificats de cada grup.
Del 29 de juny al 27 d’agost a les pistes de la Platja del Bassiot
Melés golfes tots els dimarts i divendres a les 22 h
2, 4 i 5 d’agost a la tarda a les pistes de la Platja del Bassiot
Campionat social de dobletes femenines . Dobletes formades per sorteig, premis als 
tres primers classificats. Organització segons el nombre de participants.
16, 18 i 19 d’agost a la tarda a les pistes de la Platja del Bassiot
Campionat social de dobletes masculines. Dobletes formades per sorteig, premis als 
tres primers classificats. Organització segons el nombre de participants.

25 i 26 d’agost a les pistes de la Platja del Bassiot
Torneig Súper Campions. Els tres primers classificats dels torneig de dobletes 
femenines i masculines s’enfrontaran entre ells. Premi al primer i segon classificat.
Organitza: Club de Petanca de Caldes d’Estrac
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agost - setembre dia a dia
agenda

DIUMENGE 29 D’AGOST
MINI-CREUER AL CAP DE CREUS
Preu: 36 €, més 6 € del vaixell. No socis: 
40 € més 6 € del vaixell
Inscripcions: Local de l’Agrupació de 
Pensionistes. Tel. 93 791 17 50
Organitza: Agrupació de Pensionistes i 
Tercera Edat de Caldes d’Estrac

DIJOUS 2  DE SETEMBRE
A les 21 h, al Parc Joan Maragall
FESTIVAL DE JAZZ
amb Mozzaic
Organitza: Associació Mar i Natura

DIVENDRES 3 DE SETEMBRE
De 18h a 22h al pavelló municipal 
XIV TORNEIG DE FESTA MAJOR FUTBOL 
SALA 
Finals categories Benjamí / Aleví, Infantil 
/ Cadet, Juvenil i Sènior.
Organitza: Club Caldes d’Estrac Futbol Sala
Col·labora: Regidoria d’Esports

DIUMENGE 5 DE SETEMBRE
D’11 a 14:30 h al Parc Joan Maragall
PARADA DE PRODUCTES DE L’ÍNDIA
Organitza: Associació “El somriure dels nens”

A les 10h al racó del Lledoner (entrada 
Parc de Can Muntanyà)
III SIMULTÀNIA D’ESCACS
(Mestre internacional federat)
Organitza: Club d’escacs Llavaneres
Col·labora: Regidoria d’Esports

DIMARTS 7 DE SETEMBRE
De 10h a 12h i  de 16h a 18h a les 
Residències de la Gent Gran de Caldes  
“Som creatius i voluntaris”
Organitza: Regidoria Serveis Socials

DIMECRES 15 DE SETEMBRE
“SORTIM A PASSEJAR”
Passejades en grup pel municipi dirigides 
a la gent gran de Caldes.
Cal inscripció prèvia a Serveis Socials de 
l’Ajuntament. Tel. 93 791 00 05 
Organitza: Regidoria Serveis Socials

DISSABTE 18 DE SETEMBRE
A les 19h a La Fabriqueta (Equipament de 
Promoció Econòmica i Cultural)
INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ 
“Heroïnes” i CONFERÈNCIA -COL·LOQUI 
sobre “Patologia i prevenció del càncer 
de mama”, a càrrec de la doctora 
caldenca Teresa Barba, ginecòloga. 

Organitza: Associació de Dones de Caldes 
d’Estrac
Col·labora: Asociación Española contra el 
Cáncer,  Ajuntament de Caldes d’Estrac, 
Fundació Palau

DIMECRES 22 DE SETEMBRE
“SORTIM A PASSEJAR”
Passejades en grup pel municipi dirigides 
a la gent gran de Caldes.
Organitza: Regidoria Serveis Socials

A les 17 h a La Fabriqueta (Equipament de 
Promoció Econòmica i Cultural)
XERRADA: “ L’art de solucionar 
problemes” a càrrec de Francesc Fossas 
Organitza: Regidoria de Serveis Socials

DIVENDRES 24 DE SETEMBRE
A les 22 h a la Sala Cultural
TEATRE: “Cebes al cap”
a càrrec d’Strak Teatre
Venda anticipada d’entrades a partir del 13 
de setembre a l’estanc del Camí Ral 
Organitza: Associació Cultural Strak Teatre

DISSABTE 25 DE SETEMBRE
A les 22 h a la Sala Cultural
TEATRE: “Cebes al cap”
a càrrec d’Strak Teatre
Venda anticipada d’entrades a partir del 13 
de setembre a l’estanc del Camí Ral 
Organitza: Associació Cultural Strak Teatre

DIUMENGE 26 DE SETEMBRE
A les 19 h a la Sala Cultural
TEATRE: “Cebes al cap”
a càrrec d’Strak Teatre
Venda anticipada d’entrades a partir del 13 
de setembre a l’estanc del Camí Ral 
Organitza: Associació Cultural Strak Teatre

Tota la
informació a

www.caldetes.cat

DIJOUS 19 D’AGOST
De 17h a 19h a l’Equipament de Promoció 
Econòmica i Cultural
TALLER “Som creatius  i reciclem”
Organitza: Regidoria Serveis Socials

A les 21 h, al Parc Joan Maragall
FESTIVAL DE JAZZ
amb Jazz Gats
Organitza: Associació Mar i Natura

DISSABTE 21 D’AGOST
A les 18 h a La Fabriqueta (Equipament de 
Promoció Econòmica i Cultural)
PETANCA. ASSEMBLEA GENERAL 
Organitza: Club Petanca de Caldes d’Estrac

DIUMENGE 22 D’AGOST
Durant tot el dia al Passeig dels Anglesos
FIRA DE PINTURA
Durant tot el dia al Parc Joan Maragall
FIRA D’ALIMENTACIÓ I ARTESANS 
Organitza: Arrels Cultura

DIMARTS 24 D’AGOST
De 17h a 19h La Fabriqueta (Equipament 
de Promoció Econòmica i Cultural)
TALLER “Som creatius  i parlem”
Organitza: Regidoria Serveis Socials

DIJOUS 26 D’AGOST
De 17h a 19h La Fabriqueta (Equipament 
de Promoció Econòmica i Cultural)
TALLER “Som creatius  i solidaris”
Organitza: Regidoria Serveis Socials

A les 21 h, al Parc Joan Maragall
FESTIVAL DE JAZZ
amb Narcís Corominas Quartet
Organitza: Associació Mar i Natura

DISSABTE 28 D’AGOST
A les pistes de vòlei platja
LA DORMIDA 2010
Consulteu programa de Festa Major i 
web www.caldetes.cat

FESTA MAJOR DE CALDES D’ESTRAC
Del 28 d’agost al 12 de setembre
Consulteu programa específic
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Després que el PSC de Caldes 
anunciés que volia celebrar un Ple 
extraordinari per tractar les preteses 
irregularitats en relació a l’obra del 
Mercat Municipal i que desistís de 
la seva pretensió i decidís només 
presentar un moció sobre el tema que 
es va debatre al Ple ordinari del 26 
de juliol, l’alcalde de Caldes, Joaquim 
Arnó va anunciar per sorpresa, en la 
mateixa sessió plenària, just després 
que es rebutgés la moció socialista 
per inconcreta i tendenciosa que era 
ell qui convocava el Ple extraordinari 
en horari de màxima audiència, el 
divendres 30 de juliol –just a l’hora 
de tancar la revista municipal– per 
tractar “tots els aspectes de l’obra del 
Mercat, tots els detalls i es depurin 
totes les responsabilitats”.

Arnó, que compta amb el recolzament 
unànime i  incondicional de tots els 
seus companys de l’equip de govern, 
ha decidit fer aquest pas després 
de comprovar el canvi d’actitud del 
PSC i la poca concreció i vaguetat de 
la proposta que ha presentat per a 
debatre el tema en el Ple del juliol. En 
aquest sentit, l’alcalde assegura que 
“estem cansats de tanta misèria i de 
tant llençar la pedra i amagar la mà.  
Els socialistes no tenen interès en que 
es conegui la veritat, només busquen 

L’alcalde convoca per sorpresa un Ple extraordinari 
per tractar la reforma del  Mercat Municipal

l ’enfrontament i la desqualificació 
perquè pensen que els hi és rentable 
des del punt de vista electoral”.

“Volem desemmascarar aquesta 

manera de procedir i ho farem da·
vant de tots els caldencs i calden·
ques que vulguin venir a veure·ho o 
que ho escoltin per Caldetes Ràdio”, 
explica l’alcalde, “. Demostrarem 
davant tothom que l ’oposició ha 
mentit, enganyat i manipulat i que a 
més, ho ha fet de manera voluntària 
i conscient”

Arnó es mostra molt dolgut pel 
cúmul d’acusacions que se li han 
formulat des de les files del PSC, 
que inclús ha portat alguns aspectes 
de l’obra del Mercat als tribunals de 
justícia. “Han actuat de molt mala fe, 
embolicant també la meva família, 
fins a límits que s’escapen de tota 
legitimitat política i democràtica, 
però ara Caldes sabrà tota la veritat 
i ells quedaran en evidència”. 

S’anuncia la licitació de dues parades del mercat 
municipal, la número 3 i la número 6 el procediment 
és adjudicació per concurs obert de la concessió de 
la gestió de dues parades del Mercat d’Abastament 
Municipal, el lloc d’execució és el C/ Riera 17 Mercat 
Municipal del municipi de Caldes d’Estrac, el termini 

d’execució són 20 anys
La concessió s’adjudicarà mitjançant forma de concurs 

públic en tramitació ordinària i per procediment 
obert, tal com preveuen el Text Refós de la Llei de 

Contractes de les Administracions Públiques (LCAP) i 
de conformitat amb l’article 234.3 del ROAS

actualitat
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Nou regidor de 
l’oposició
Durant el Ple també es va produir la 
presa de possessió del nou regidor 
del PSC, Pere Claver Montells Llaberia, 
que substitueix el regidor recentment 
desaparegut Ricardo Pérez de la Hoz. 
Tant el govern com els seus companys 
de grup van coincidir en donar la 
benvinguda al nou regidor i li van 
desitjar bona sort.

actualitat

El Ple de l’Ajuntament celebrat el 26 de juliol va aprovar una resolució que posava 

en coneixement la sentència en contra de l’Ajuntament de Caldes, que haurà de 

pagar 3.036,88€ en concepte dels treballs que l’empresa Llibres a Mida va realitzar 

l’any 2006 com a fruit d’un encàrrec que va fer la regidora de Cultura i Turisme 

d’aquell moment, la socialista Rosabel Cantenys, sense cap mena de contracte, ni 

compromís signat entre l’Ajuntament i el que havia de ser editor del llibre.

L’any 2006, l’empresa Llibres a Mida va realitzar les feines prèvies a l’edició 

d’un llibre que s’havia d’editar de forma conjunta entre els municipis de Caldes, 

Llavaneres i Sant Vicenç de Montalt. Per encàrrec de la regidora de Cultura i 

Turisme, Rosabel Cantenys, un representant d’aquesta empresa va mantenir 

contactes comercials amb diversos establiments i empreses caldenques, amb la 

carta de presentació signada per la regidora. Posteriorment es va aconseguir el 

finançament d’Acesa Abertis per a la publicació d’aquest llibre.

Ja a l’any 2007 i un cop produït el canvi de govern municipal a Caldes, CiU va signar 

el contracte amb Llibres a Mida per realitzar la publicació del llibre, però uns mesos 

més tard va rescindir el contracte amb l’empresa –també ho van fer Llavaneres i 

Sant Vicenç– sense abonar però el cost de la feina ja feta, que és el que ara ha de 

pagar Caldes segons la sentència.

La moció presentada per CiU per urgència al Ple d’ahir requereix a la regidora 

Cantenys les explicacions oportunes per esbrinar la raó per la qual va autoritzar 

aquest treball sense cap contracte ni conveni signat.

A banda, entre altres punts de tràmit del Ple municipal, es van aprovar les festes 

locals de Caldes per a l’any 2011 –els dies 8 de setembre i el 15 de desembre– i el 

PAES (Pla d’Acció Sostenible) de Caldes, elaborat per la Diputació de Barcelona, que 

recull totes les accions a realitzar en matèria de sostenibilitat, com a document de 

treball a aplicar a llarg termini.

La regidora Rosabel Cantenys haurà d’explicar 
una presumpta actuació irregular
Així ho va aprovar el Ple el passat 26 de juliol, amb una moció presentada per urgència per CiU i votada en contra pel PSC. 
Cantenys  va signar una carta de presentació comercial a una empresa editora sense cap contracte ni acord municipal. 
Per aquesta raó, ara el Jutjat ha condemnat l’Ajuntament a indemnitzar l’esmentada empresa  
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breus

Així d’espectacular i radiant va resultar la posada en escena del final de curs 
del CEIP Sagrada Família, que enguany es va celebrar al pavelló poliesportiu 
municipal. Familiars, amics i professors van tenir l’oportunitat de veure la 
graduació dels alumnes que enguany deixen l’escola i acomiadar fins el curs 
vinent tots aquells que continuaran al centre.

Reducció de sous 
dels càrrecs electes 
i personal municipal
La Junta de Govern Local del passat 
14 de juny va prendre l’acord de 
reduir un 6% les retribucions dels 
càrrecs electes i del personal de 
l’Ajuntament  i un 5%, amb efectes a 
partir de l’1 de juny. 
Tot i no ser una reducció obligada 
per llei, l’equip de govern caldenc 
ha adoptat  aquesta mesura d’acord 
amb les disposicions del Reial Decret 
Llei 8/2010, de 20 de maig, per a la 
reducció del dèficit públic.

Retolació especial 
per posar fi a 
l’incivisme
Ja fa alguns dies que l’Ajuntament ha 
procedit a instal·lar rètols a alguns 
indrets del municipi que informen 
de la prohibició de fixar cartells fora 
dels llocs permesos. La proliferació 
de cartells situats a diversos carrers 
del poble fora dels panells i plafons 
embruten visiblement el poble, a més de 
no complir amb l’ordenança de civisme 
aprovada per l’Ajuntament.

L’Ajuntament recupera 
la concessió de 
l’aparcament del Fondo
L’Ajuntament ha imposat una sanció a 
l’empresa concessionària del servei, Apar-
caments del Maresme, S.L. per l’impaga-
ment reiterat del cànon que estableix el 
contracte de la concessió. La sanció con-
sisteix en la rescissió del contracte amb 
aquesta empresa. 
Totes aquelles persones que tinguin una 
plaça d’aparcament o paguin un rebut 
d’aquest servei, poseu-vos en contacte 
amb l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) al 
telèfon 937 910 005.

Els alumnes de 1r 
de Primària rebran 
classes de natació el 
proper curs

Les àrees d’Educació i Esports impul-
sen de cara el curs 2010-11 la pràctica 
de l’esport dins l’àmbit escolar. L’activitat 
es realitzarà dins l’horari lectiu (durant 
les classes d’Educació Física) en la que 
els nostres infants podran desenvolupar 
esport base i salut, a través de la natació 
durant tot el curs escolar, un cop coberta 
la piscina municipal de Caldes. El cost de 
l’activitat l’assumirà l’Ajuntament a través 
de les seves àrees d’Esports i Educació.
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ocupació

Els mesos de juny i juliol tanquen amb dades molt positives en 
quant a les insercions laborals realitzades des del Servei Local 
d’Ocupació. Actuacions gestionades des de l’Ajuntament com ara 
les obres municipals del FEOSL i projectes coordinats des del Servei 
Local d’Ocupació com la prospecció empresarial per a la captació 
directa d’ofertes de feina o la sol.licitud de subvencions per incen-
tivar la contractació dins el Projecte Impuls-Treball han permès que 
un total de 23 persones del municipi hagin trobat feina durant els 
mesos de juny i  juliol. Amb tot, Caldes d’Estrac figura com el muni-
cipi que ha registrat un major descens percentual de l’atur: Caldes 
d’Estrac (-10,33%), Sant Vicenç de Montalt (-8,10%), Pineda de Mar 
(-7,84%), Santa Susanna (-7,69%) i Calella (-7,40%)*.

Altres eines que ha posat el Servei Local d’Ocupació a l’abast de 
les persones en situació d’atur al llarg  del primer semestre de 
2010 han estat:

Porta 22 (gener-juny 2010): l’aplicatiu multimèdia Por-
ta 22 és propietat de Barcelona Activa i  es va posar en 
marxa l’any 2003 amb la missió de detectar i divulgar 
els canvis i les tendències del món del treball i, alhora, 
capacitar i orientar les persones amb inquietuds pro-

fessionals en tot el que fa referència a les noves oportunitats d’ocupa-
ció, els sectors econòmics emergents, les noves competències profes-
sionals i les noves cultures del treball. Ara a través de l’IMPEM es cedeix 
aquest recurs als ajuntaments  adscrits al Pacte pel Desenvolupament 
Econòmic i  l’Ocupació del Maresme.

Club de feina (de gener a juny i d’octubre a 
desembre 2010): Aquesta activitat es basa en oferir 
un servei de recerca activa de feina als usuaris 
del Servei Local d’Ocupació. Aquelles persones 
que no disposen de recursos suficients per poder 

desenvolupar aquesta tasca autònomament troben un espai on fer-
ho, juntament amb la tècnica d’ocupació que els assessora i orienta 
en tot moment. Tots els dimecres de 9 a 14h al Centre Cívic. De gener 
a juny hi ha participat un total de 22 persones.

Alfabetització digital per a la inserció laboral (abril 2010): Es tracta 
d’una acció coordinada des del Servei Local d’Ocupació conjuntament 
amb el Consell Comarcal que pretén incorporar persones que desco-
neixen l’ús de les Noves Tecnologies de la Informació i la Comunicació 
orientades a la recerca de feina, als corrents de coneixement i activitat 
desenvolupades entorn de les TIC. Hi han participat 7 persones.

Caldes d’Estrac registra les dades més baixes 
d’atur entre els municipis del Maresme

*(Dades proporcionades per l’Observatori del Maresme (Consell Comarcal del Marseme), Servei d’Ocu-
pació de Catalunya (Departament de Treball de la Generalitat) i base de dades Xaloc (Ajuntament de 
Caldes d’Estrac i Diputació de Barcelona)

El Servei Local d’Ocupació va iniciar la seva activitat al maig de 2008

EVOLUCIÓ DEL SLO 2008-2010

Cursos de Formació per a l’Ocupació (abril-maig 2010): Són cur-
sos adreçats a persones en situació d’atur que volen millorar la seva 
competitivitat a l’hora d’accedir a un lloc de treball. S’ha impartit 
un curs de “Rehabilitació i Mobilització de malalts” i tres monogrà-
fics sobre l’Entrevista de feina , l ’accés a l ’Administració pública i 
Tècniques de recerca de feina.

Xarxa Inicia (Tot l’any): Els destinataris 
finals d’aquest servei  són les persones 
emprenedores de Sant Vicenç de Montalt  
que s’adrecen al Servei Local d’Ocupació, a través del qual es realit-
zen les consultes corresponents. La tècnica d’ocupació i el prospector 
d’empresa realitzen juntament amb  Maresme Centre de Negocis (Con-
sell Comarcal del Maresme) una tasca de derivació i d’assessorament 
per a la creació d’empreses.

Programa Infoempresa 2009-2010: programa endegat des de la Re-
gidoria d’Ocupació i orientat a la captació d’ofertes de feina entre les 
empreses del municipi. Aquest programa ha permès incorporar la figu-
ra d’un prospector d’empresa que ha captat un total de 33 ofertes de 
feina (gener-juliol 2010) i ha afavorit que un total de 101 empreses ha-
gin passat a formar part del Servei Local d’ocupació i considerin aquest 
com un recurs útil a l’hora de cercar personal. Aquesta incorporació 
ha estat possible gràcies a una subvenció atorgada per la Diputació 
de Barcelona a l’Ajuntament de Caldes d’Estrac dins el Programa de 
Reforç dels Serveis Locals d’Ocupació (XBMQ 2008·2011).

L’objectiu de la Regidoria d’Ocupació és seguir treballant perquè 
a pesar de les bones dades registrades, afavorides per l’arribada 
de la temporada estiuenca i l’augment de la demanda de personal 
en el sector turístic, les persones i empreses usuàries del Servei 
Local d’Ocupació segueixin considerant-lo aquest com un recurs 
útil per a la inserció laboral.

Totes aquelles persones que estiguin interessades en adreçar-se al 
Servei Local d’Ocupació ho poden fer els dimarts i dijous de 9 a 14h 
i dimecres a la tarda de 16 a 19:30h o poden demanar cita prèvia al 
937910588 o per correu electrònic a ocupacio@caldetes.cat
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esports

Ja fa alguns dies que els membres de l’em-
presa Sige 2005, la nova empresa concessio-
nària de la gestió de part de les instal·lacions 
esportives municipals del voltant del pavelló, 
planifiquen el que serà el calendari i la progra-
mació d’activitats que s’hi podran realitzar a 
la sala polivalent, a la piscina, al rocòdrom i al 
gimnàs. Aquest programa estarà enllestit de 
cara al mes de setembre perquè les persones 
que ho desitgin puguin fer efectives les seves 
inscripcions, que seran a cost zero per a les 
200 primeres persones que s’hi inscriguin.
La sala polivalent acollirà totes les discipli-
nes esportives que es realitzen sobre pista 
mentre que a la piscina municipal –coberta 

El complex esportiu municipal 
prepara la temporada

L’oferta esportiva del 
complex municipal serà ben 

diversa i s’hi podran realitzar 
activitats de tot tipus

La pista poliesportiva del 
pavelló continuarà destinada 

a les entitats esportives de 
Caldes

Els 200 primers inscrits a 
les diferents modalitats no 

pagaran matrícula

Mentre la Regidoria d’Esports treballa per coordinar la propera temporada 
de la pista poliesportiva del pavelló, l’empresa Sige 2005, S.L., nova encar-
regada de la gestió del gimnàs, rocòdrom, piscina i sala polivalent, posa a 
punt les instal·lacions i prepara l’oferta d’activitats que s’hi podran realitzar 
a partir del mes de setembre. Així, les instal·lacions esportives municipals 
esdevindran el centre neuràlgic de la pràctica esportiva al nostre municipi

o descoberta– s’hi realitzaran les activitats 
aquàtiques i al gimnàs –que veurà ampliada la 
sala de fitness– les que es fan amb aparells. 
També hi haurà activitats al rocòdrom recent-
ment instal·lat, que acollirà un curs d’iniciació 
a l’escalada.
Així, les activitats que es desenvoluparan en 
aquestes instal·lacions seran l’spinning, el 

bodypump, el powepump, pilates, steps, llatins 
i tonificació, totes elles dirigides per monitors 
i que malgrat ser disciplines de gran activitat 
física, oferiran cursos d’iniciació, segons ex-
plica el coordinador tècnic de Sige 2005, Ran-
dall Clift. També hi haurà diferents activitats 
aquàtiques com aquagym i aquatono. A més, 
també es contempla la possibilitat de comp-
tar amb un entrenament personal i obtenir 
assessorament en dietètica i nutrició per a 
totes aquelles persones que desitgin posar a 
punt el seu cos en combinació amb la pràctica 
esportiva.
Aquest nou servei que s’oferirà a partir del mes 
de setembre a les instal·lacions esportives 
es completa amb l’activitat que realitzen les 
entitats a la pista poliesportiva del pavelló, 
que com explica el regidor d’Esports, Joan 
Vázquez, “continuarà amb la mateixa dinàmica 
que les anteriors temporades, durant les quals 

les entitats esportives de Caldes n’han fet ús per 
programar les seves disciplines sense cap cost”. 
D’aquesta manera, el regidor vol deixar clar 
que “no s’ha privatitzat cap de les instal·lacions 
esportives municipals, el propietari continua 
sent l’Ajuntament de Caldes”, afegeix Joan 
Vázquez, “volem treure el màxim rendiment dels 
diferents espais i ho fem a través d’una empresa 
per a millorar i potenciar la pràctica esportiva 
del nostre poble”.
Amb totes aquestes millores les instal·lacions 
del voltant del pavelló centraran la pràctica 

totalitat de l’esport a Caldes.
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esports

En finalitzar l’any escolar, el Club continuem 
fent molt bon paper a totes les competicions 
presentades en les diferents proves escolars,  
on hem assolit alguns pòdiums.
Cal destacar també que ja comptem amb pati-
nadors a la categoria professional, un gran rep-
te a assolir per a tots i totes. Dues d’aquestes 
patinadores aquest any han estat seleccionades 
per la Federació Catalana, i  han  estat citades a 
classes de tecnificació en diferents localitats del 
nostre territori.
Enguany, dins la categoria júnior hem comptat 
amb dues patinadores dins la categoria cadet, 
una patinadora a la prova de debutants, i la pri-
mera patinadora aleví, l’Andrea Aznar, qui dos 
mesos més tard participa per primera vegada al 
Campionat de Barcelona, obté la setena posició i 
es classifica per al Campionat de Catalunya. 
Així mateix, una segona patinadora aleví que ha 
assolit la prova de certificat, l’Anna Rabassa, que 
l’any vinent també representarà el Club de Pati-
natge Artístic de Caldes d’Estrac al Campionat 
Aleví de Barcelona.
El Club Patinatge Artístic Caldes d’Estrac se-
gueix creixent amb la dedicació d’un gran equip 
tècnic, i sobretot, amb el suport dels pares del 
Club. Des del mes de març d’aquest any el nos-
tre Club també compta amb nova modalitat, el 
Grup Show. Vint nenes i nens estan participant 
en aquest projecte amb molta il·lusió.
El Club Patinatge Artístic Caldes d’Estrac se-
gueix innovant per oferir el millor servei a les 
nenes i nens que  vulguin estimar el patinatge, 
un esport individual de molt sacrifici, però... en-
tre tots hem aconseguit l’esperit d’un gran club.
La Junta Directiva del Club vol felicitar el que 
és el cor del Club: les nenes i nens del Club. 
Sense ells això no tindria cap sentit.

El Club Patinatge

El Club de Patinatge 
Artístic de Caldes 
d’Estrac segueix 
amb la progressió
i evolució dels nens 
i nenes

Finalitza el Campionat Intermunicipal de Tennis Taula
Més de 90 partits de tennis taula s’han celebrat durant el mes de juliol a l’Espai Jove, 
dins el Campionat Intermunicipal de Tennis Taula (ping·pong) de Caldes d’Estrac. Joves 
de Caldes, Arenys de Mar i Arenys de Muny han participat activament i el dia 30 se 
celebra la final del torneig, amb premis i trofeus per als tres primers classificats, gràcies 
a la col·laboració de la Diputació de Barcelona i La Tasqueta de Caldes.

El Campionat Jove de 
Futbolí, una manera 
amena de passar els 
divendres d’agost
Fins el proper 5 d’agost són obertes 
les inscripcions per a la tercera edició 
d’aquest campionat que any rere any 
omple d’activitat els divendres d’agost a 
l’Espai Jove. Els tres primers classificats 
d’aquesta competició obtindran els seus 
premis per gentilesa de La Tasqueta de 
Caldes, establiment col·laborador.

Més d’un centenar d’esportistes en les modalitats de futbol platja i vòlei platja van 
participar en aquests torneigs, un esdeveniment que pretén difondre i projectar la pràctica 
d’aquestes dues modalitats esportives. Les proves es van celebrar el cap de setmana del 23 
al 25 de juliol a la platja de Caldes, davant l’Hotel Colón.
El guanyador del torneig de futbol platja va ser l’equip Càtedra, que va disputar una ajustada 
final contra el Jogo Bonito, al que va vèncer tres a dos. Per la seva banda, en vòlei els 
vencedors van ser la parella Els Tetis, que van guanyar en la final per 2-0 a FMRT Team. Tots 
aquests partits es van disputar al voltant d’un bon ambient esportiu, amenitzat durant tot el 
cap de setmana amb ballarines, inflables i música per part de diversos DJ’s. 
El regidor d’Esports, Joan Vázquez va ser un dels encarregats de lliurar els trofeus als 
guanyadors, juntament amb representants de l’empresa organitzadora de l’esdeveniment, 
Global Project. 

Caldes acull amb èxit el 1r Shiva 
Beach Games Maresme 2010
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Miquel del Roig i La 
Loca Histeria seran 
els participants en la 
3a Nit Jove el proper 
4 de setembre
El rei del popurri català, Miquel del 
Roig, i l’espectacle multicolor de La 
Loca Histeria són les formacions 
encarregades d’omplir l’escenari de la 3a 
Nit Jove, que se celebra durant la Festa 
Major a l’esplanada de Can Muntanyà (a 
partir de les 00:00h).

Miquel del Roig és un home inquiet,  
preocupat per les problemàtiques de 
la societat actual i un defensor acèrrim 
dels Països Catalans. Tot això es veu 
reflectit en la seva música i les seves 
lletres, sempre naturals i espontànies, 
perquè la principal virtut d’en Miquel 
del Roig és cantar al sentiment de la 
injustícia d’una forma planera i senzilla: 
tal com és ell i com ho demostra a cada 
concert.   En definitiva, en Miquel del 
Roig és un home d’esperit juvenil, que 
fa dels seus concerts una reivindicació 
lúdica i festiva que no deixa ningú 
indiferent.  

La Loca Histeria és un espectacle 
multicolor en el que es combina música 
amb algun gag teatral, un directe 
imprevisible i original i una àmplia 
capacitat de sorpresa, amb els clàssics 
universals de la música pop, disco, rock i 
funky i  altes dosis d’humor.

joventut

La 3a Cursa-
exhibició d’OFNIS 
(Objectes Flotants 
No Identificats) 
escalfa motors
La zona de la Varada acull el proper 
7 d’agost aquesta divertida, original i 
engrescadora proposta que ja fa tres anys 
que se celebra a Caldes. Els OFNIS han de 
ser, sobretot, ben originals i han de surar! 
La cursa compta amb premis –gentilesa de 
La Tasqueta de Caldes- a l’OFNI més original 
i al més ràpid, però el que més importa és 
passar-s’ho bé i aquesta activitat resulta 
ser una de les més vistoses que es fa cada 
estiu.

No t’ho pensis i apunta’t a la Cursa. Trobaràs 
les bases per a participar-hi al web jove de 
Caldes http://caldes·jove.blogspot.com
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de festa

L’Astharoth fa 20 anys
Una espectacular trobada de bèsties de foc vingudes de diferents punts de Catalunya van servir el passat 24 de juliol per celebrar 
els 20 anys del drac Astharoth de Caldes. Els Diables d’Estrac van organitzar –amb el suport de l’Ajuntament– una festa que va co-
mençar a les 6 de la tarda amb una plantada de les bèsties i va finalitzar a altes hores, després dels concerts dels grups The Propers 
i Space Invaders. La jornada festiva va resultar tot un esdeveniment a Caldes, a l’alçada d’un aniversari del nostre drac.
Felicitats, Astharoth!

Les festivitat de la Mare de 
Déu del Carme va tornar a ser 
motiu de celebració, tal com 
passa cada any a meitats del 
mes de juliol.  Una programació 
festiva amb diversos actes que 
es van celebrar durant tot el 
cap de setmana del 16 al 18 de 
juliol a Caldes. Aquí teniu una 
mostra del concert d’havane-
res que va tenir lloc a la platja 
de les Barques el divendres dia 
16, amb una una alta assistèn-
cia de públic.
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salut

El sol: un plaer i un risc
La pell és l’òrgan més gran del cos, ens protegeix de la calor, 
de la llum solar, de les lesions i de les infeccions. També ens 
ajuda a controlar la temperatura corporal, i emmagatzema 
aigua, greix i vitamines.
El sol és una font de salut que intervé en la síntesi de la vita-
mina D necessària per fixar el calci i mantenir els ossos sans, 
alhora que proporciona benestar. El sol per si mateix no és 
perjudicial, però únicament si se n’evita la sobreexposició.
L’evidència científica ha demostrat que l’exposició excessiva a 
les radiacions ultraviolades és el factor de risc més important 
per al càncer de pell, especialment per al melanoma. 
De fet, més d’un 80% dels casos de càncer de pell es podrien 
prevenir evitant una exposició excessiva al sol i a les crema-
des cutànies que pugui causar, sobretot en la infantesa i en-
tre 16-18 anys. 
Des d’inicis dels anys setanta, s’ha detectat un pronunciat in-
crement de la incidència dels càncers de pell en poblacions 
de pell clara, estretament vinculats als comportaments i acti-
tuds personals d’exposició solar, així com a la percepció social 
que el bronzejat és signe de salut i benestar. Aquest, en canvi, 
és el resultat de la resposta de la pell davant l’agressió que li 
provoca un excés de radiació. 

Factors de risc
Els tipus de radiacions cancerígenes per als humans són: les 
radiacions ultraviolades naturals o artificials.

Exposició excessiva a les radiacions solars ultraviolades
És evident que l’exposició a dosis altes de radiacions 
ultraviolades incrementa el risc de tots els tipus de càncer de 
pell, i aproximadament del 65% al 90% dels melanomes estan 
causats per a l’exposició a les radiacions ultraviolades.

Fonts artificials de radiacions ultraviolades
Les fonts artificials –làmpades i llits de sol– emeten radiacions 
ultraviolades similars a les emeses pel sol del migdia, i es 
considera que segons quines són les fonts utilitzades poden 
ser inclús de major intensitat. Està demostrat que l’ús del sol 
artificial abans dels 30 anys incrementa en un 75% el risc de 
melanoma cutani.
Malgrat això, hi ha la falsa consideració de què el sol artificial 
és més segur que l’exposició directa al sol.

Meduses: prevenció i 
primers auxilis
Les meduses són animals invertebrats amb un cos format 
d’aigua en gairebé la seva totalitat. Viuen al mar, flotant, i 
quan són adultes són pelàgiques. Gairebé no tenen capacitat 
de moviment i van a la deriva per la força dels corrents marins 
que en algunes ocasions les traslladen i les arrosseguen a 
la costa. El 95% de les espècies de meduses compten amb 
unes cèl·lules amb toxines que reben el nom de cnidocists 
o nematocists, distribuïdes per la superfície del seu cos, 
especialment als tentacles, i que utilitzen com a sistema de 
defensa i captura de preses.
L’arribada de les meduses aïllades o en grup format per eixams 
a les nostres costes  de forma imprevisible afecta un nombre 
considerable de persones que requereixen d’una posterior 
atenció sanitària. Els serveis de vigilància i prevenció sanitària 
de les platges atenen un nombre creixent d’incidències per 
meduses cada any.

Què cal fer si us ha picat una medusa?
No us rasqueu ni fregueu amb res la zona afectada, ni •	
amb tovalloles, ni amb sorra...
No utilitzeu mai aigua dolça ni amoníac per a netejar la •	
picada.
Poseu una bossa amb gel damunt la zona afectada durant •	
uns 5 minuts. Mai s’ha de posar el gel directament sobre 
la pell. Si la coïssor no s’atura, podeu repetir l’aplicació de 
la bossa amb gel durant 5 minuts més.
Cal extreure qualsevol resta de tentacle que estigui •	
adherit a la pell, tenint cura amb els dits. Si després de 
l’aplicació del gel, l’estat de la persona empitjora amb 
complicacions respiratòries, convulsions o alteracions 
cardíaques, se l’ha de traslladar directament a l’hospital 
més pròxim.

Cal que tingueu especial 
cura si alguna vegada ja us 
ha picat una medusa, per-
què podeu estar sensibi-
litzats i, en cas de segona 
picada, es pot produir una 
reacció més severa.
Sempre que sigui possi-
ble cal identificar l’espècie 
de medusa que ha ocasio-
nat la picada perquè això 
facilita l’elecció del protocol o tractament mèdic a seguir.
Espècies més comunes a la costa catalana:
Al mar Mediterrani existeixen al voltant de 450 espècies 
de meduses, de les quals 8 són les que arriben a les costes 
catalanes amb una certa freqüència.
Una de les meduses més comunes al Mediterrani és la Pelagia 
noctiluca, que té un color rosat. Les meduses s’agrupen en 
eixams formats, a vegades, per més d’una espècie.

Andreu Requejo
Tècnic de Salut de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac
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sala de sessions

Acords del Ple extraordinari del 7 de juliol de 2010

Acords del Ple ordinari del 26 de juliol de 2010

  RESOLUCIó EXPEDIENT SANCIONADOR 1/2010.
Culminació de l’expedient obert a la secretària-interventora municipal, 
M. Teresa Gisbert i Coll, després d’haver-lo instruït durant quasi dos anys 
i haver posposat la seva finalització per diferents motius, entre els quals 
destaca la malaltia adduïda per la Sra. Gisbert durant el procediment. 
A l’expedient que s’ha incoat a la funcionària es demostren, a parer 
dels instructors, diverses imputacions en l’exercici del seu càrrec, les 
més importants de les quals fan referència a la manca de seguiment 
i control de les concessions municipals, a diverses irregularitats 
en adjudicacions d’algunes obres, així com a la falta de control i 
procediment arbitrari en el pagament de factures a col·laboradors i 
proveïdors diversos. D’aquí que la resolució de l’expedient acabi amb 
una proposta de sanció d’un any sense sou i feina.

Aprovat amb els vots a favor de CiU i l’absència del grup municipal 
del PSC.

  RATIFICACIó ACORD JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 14 DE 
JUNy DE 2010.
Reducció del sou dels càrrecs electes en un 6% a efectes des de l’1 de 
juny de 2010.

Aprovat amb els vots a favor de CiU i l’absència del grup municipal 
del PSC.

S’inclou per urgència una moció sobre una sentència que es debatrà a 
l’apartat de Mocions (punt 9 de l’ordre del dia). La votació de l’urgència de 
la moció queda aprovada amb 5 vots a favor de CiU i 3 en contra del PSC.

  APROVACIó, SI ESCAU, DE LES ACTES DE SESSIONS ANTERIORS  
(ACTA NúM. 5, DE 31 DE MAIG DE 2010 I ACTA NúM. 6, DE 21 DE 
JUNy DE 2010)

Aprovat per unanimitat

  DESPATX DE L’ALCALDIA 
Es dóna compte de la sentència 386/2010 que condemna l’Ajuntament 
de Caldes d’Estrac a pagar 3.036,88€ a l’empresa Llibres a Mida en 
concepte de despeses dels treballs preliminars d’un llibre de protocol, 
del qual posteriorment se’n va rescindir el contracte.

  DONAR COMPTE I/O RATIFICACIó DECRETS DE L’ALCALDIA I/O 
ACORDS JUNTA DE GOVERN LOCAL. 

  PRESA DE POSSESSIó DEL REGIDOR DEL GRUP MUNICIPAL 
DEL PSC-PM, SENyOR PEDRO CLAVER MONTELLS LLABERIA. 

  ACCEPTACIó, SI ESCAU, DE LA SUBVENCIó ATORGADA 
PEL DEPARTAMENT D’EDUCACIó DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNyA. 

S’aprova per unanimitat l’acceptació d’aquesta subvenció de 
90.000€.

  FIXAR LES FESTES LOCALS PER A L’ANy 2011. 
El 8 de setembre de 2011 i el 15 de desembre de 2011 seran les Festes 
Locals de Caldes, un cop aprovada la proposta per unanimitat.

  APROVACIó, SI ESCAU, DEL PLA D’ACCIó PER L’ENERGIA 
SOSTENIBLE DE CALDES D’ESTRAC (PAES). 
El PAES és el Pla d’Acció Sostenible de Caldes, elaborat per la Diputació 
de Barcelona, que recull totes les accions a realitzar a llarg termini. 
El PAES és un dels components de l’Agenda 21 i forma part del Pacte 
d’Alcaldes per la Sostenibilitat. Esdevé un document de treball a aplicar 
tant per part de l’Ajuntament com de la ciutadania.

Aprovat per uninimitat.

  APROVACIó INICIAL, SI ESCAU, DEL PLEC DE CLàUSULES 
ADMINISTRATIVES I TèCNIqUES qUE hAN DE REGIR LA 
CONTRACTACIó MITJANçANT CONCURS I PROCEDIMENT 
OBERT DE LA CONCESSIó DE LA GESTIó I EXPLOTACIó DEL 
SERVEI DE L’ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL.
Tràmit d’urgència per aprovar les bases per a la licitació de la gestió 
de l’Escola Bressol Municipal mitjançant concurs obert.

Aprovat amb els vots a favor de CiU i l’absència del grup municipal 
del PSC.

  APROVACIó, SI ESCAU, DEL TEXT REFóS DE LA PROPOSTA 
DE MODIFICACIó PUNTUAL DEL PLA GENERAL D’ORDENACIó 
URBANA DE CALDES D’ESTRAC A LA FINCA NúM. 50 DEL CAMí 
RAL –CAN NADAL–.
El punt tracta d’aprovar el text refós de la modificació del 
planejament urbanístic en aquest sector.

Aprovat amb els vots a favor de CiU i l’absència del grup municipal 
del PSC.

  PROPOSTA DE RESOLUCIó DEL GRUP MUNICIPAL PSC AL PLE 
DE L’AJUNTAMENT DE CALDES D’ESTRAC SOBRE EL MERCAT 
MUNICIPAL, qUE PRESENTA ALS EFECTES DEL qUE PREVEU 
L’ARTICLE 106 DE TEXT REFóS DE LA LLEI MUNICIPAL I RèGIM 
LOCAL DE CATALUNyA. 
Les propostes de resolució d’aquesta moció proposen:

1.Que el govern municipal doni explicacions detallades de 
la destinació dels diners que estaven pressupostats en el 
projecte per les obres de reforma del mercat i que no s’han 
destinat a aquesta finalitat. 
2. Regularitzar la concessió de la parada núm. 2 del Mercat 
Municipal, requerint a l’alcalde la seva abstenció atès el seu 
parentiu amb la concessionària d’aquesta parada. 
3. Que el secretari municipal lliuri informe en relació als dos 
apartats anteriors d’aquesta proposta d’acord. 

Es voten les propostes de resolució i la moció queda denegada amb 
5 vots a favor de CiU i 4 en contra del PSC.

  MOCIONS 
MOCIÓ DE CIU PRESENTADA PER URGèNCIA SOBRE LA SENTèNCIA 
386/2010 que condemna l’Ajuntament de Caldes d’Estrac a pagar 
3.036,88€ a l’empresa Llibres a Mida en concepte de despeses 
dels treballs preliminars d’un llibre de protocol l’any 2006, del qual 
posteriorment se’n va rescindir el contracte (el 2007).
La moció requereix la regidora Rosabel Cantenys, a donar 
explicacions sobre l’acord amb l’empresa Llibres a Mida, en 
condició de regidora que va signar l’acord amb aquesta empresa 
per a la realització de les tasques que són objecte de condemna a 
l’Ajuntament.

S’prova la moció amb 5 vots a favor de CiU i 4 en contra del PSC.

  PRECS I PREGUNTES 

25



tribuna

PSC de Caldes: 
Calumnia, que alguna 
cosa queda, oi?

“Sempre parla qui més hauria de callar” diu la dita popular 
que en aquest cas resulta aplicable al regidor Miquel 
Gonzàlez i per extensió, també a la seva portaveu. Durant 
anys, han exercit el poder que els donava la majoria 
democràtica de manera restrictiva i ara es queixen de vici 
perquè estan mal acostumats.

Mentre ells manaven, els regidors de l’oposició no tenien 
accés a cap mena de documentació si no la demanaven 
prèviament i per escrit a l’alcalde, que en la majoria 
d’ocasions, o no contestava o es feia el dristret. En més 
d’una i de dues ocasions, els tribunals de justícia van haver 
d’intervenir per obligar l’alcaldia a complir amb la llei i 
facilitar la informació que se li demanava.

Ara, això no passa.  Sabem que el PSC disposa d’un 
ordinador connectat a la base de dades de l’Ajuntament 
i disposa de TOTA la informació pràcticament a l’instant. 
Precisament, gràcies a aquesta facilitat d’accés, 
els regidors socialistes es dediquen impunement a 
manipular el que veuen, moltes vegades amb notòria 
mala fe, i a utilitzar-ho en contra del govern municipal, 
no pas per exercir el seu dret de control, sinó amb afany 
de posar pals a la roda per provocar la inacció.

Si fins aquí costa d’entendre, el que ja no es pot 
justificar de cap manera, és el seu afany de calumniar 
arribant fins i tot, a la interposició de denúncies falses 
davant els jutjats, els quals, un cop tenen accés a tota 
la informació que els socialistes no els han facilitat, 
decreten sobreseïments un darrere l’altre, no sense 
verbalitzar el seu enuig per la pèrdua de temps que els 
ocasiona.

És aquesta una pràctica indigna i injusta, molt lluny de 
la que ells diuen que també practicava CiU quan estava 
a l’oposició, que quan recorria als tribunals era sempre 
en última instància i sempre, amb tota la documentació 
sobre la taula.

No passaran massa dies sense que la vergonya recaigui 
damunt d’ells. Es pensen que els tribunals de justícia els 
retornaran allò que democràticament els ciutadans de 
Caldes els han  tret, però no saben que aquesta manera de 
procedir se’ls girarà en contra i ben aviat, hauran de donar 
compte als caldencs i caldenques de les seves actuacions i 
hauran d’assumir totes les seves responsabilitats. 
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Egosurfing / Llucia Ramis

Egosurfing és el terme que designa la 
pràctica que consisteix a navegar per In-
ternet a la recerca d’informacions sobre 
un mateix, amb l’objectiu de trobar-se 
però sobretot de sentir-se buscat, i per 
tant, de sentir-se viu. L’obra de Llucia Ra-
mis critica i al mateix temps és deutora 
d’aquesta nova cultura i de la tendència 
a l’egolatria en la nostra societat. Una 
anònima escriptora mallorquina de lli-
bres d’autoajuda rep l’acusació d’un pro-
grama televisiu sensacionalista d’haver 
comès un “quasi-homicidi imprudent”. 
La seva víctima és un jove hospitalitzat 
a causa de l’impacte al seu cap d’una 
bossa d’escombraries. Algú ha llançat la 
bossa des del pis on ella va viure dotze 
anys enrere, en el seu primer curs uni-

versitari a Barcelona,  i que va abandonar després de la mort del seu primer 
amant. De manera inesperada, es fa amiga de la descarada periodista que la 
calumnia, que la introdueix en les perversions d’un exclusiu ambient de la ciu-
tat, mentre que el noi a qui se suposa que ha ferit, el qual està pendent d’un 
judici per presumpte maltractament a la seva exnòvia, insisteix a convertir-se 
en amic íntim de la protagonista. Premi Josep Pla 2010.
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L’esquirol poruc  / Mélanie Watt

Vet aquí la història a “glans” trets: mai 
no abandono el meu roure, perquè l’ex-
terior és molt perillós. Puc ensopegar 
amb gèrmens, heura verinosa i taurons. 
Si es presenta qualsevol perill, estic pre-
parat. Tinc sabó bactericida, una tireta 
i un paracaigudes. Però, tal com explico 
en el llibre, les coses canvien quan un 
intrús ferotge m’obliga a abandonar el 
meu arbre. Sobreviuré a aquesta pro-
va? Suportaré una experiència que em 
pot canviar la vida? Descobriré com sóc 

realment? Per esbrinar-ho, llegeix les meves “glans” aventures... Avís: aquesta 
aventura no és apropiada per a marcians verds.

Nick & Nora / Peter Sollet

Dos joves es veuen empesos a una hila-
rant nit d’aventures en un món de CDs 
recopilatoris, aus nocturnes i música en 
directe d’alts decibels. Nick és un habi-
tual de l’escena rock indie de Nova York 
que tracta de guarir el seu cor trencat 
mentre toca el baix en un excèntric 
grup, The Jerk Offs. Norah està sempre 
qüestionant-se el seu lloc en el món. Tot 
i que no tenen res en comú excepte la 
seva passió per la música, un encontre 
fortuït els porta a passar tota una nit 
intentant arribar a un concert secret 
d’un grup de música llegendari, i acaba 
convertint-se en una primera cita que 
podria canviar les seves vides. Una car-
ta d’amor a la joventut, al destí i al cor 

de Manhatan. Un recorregut ple de música pels carrers del Lower East Side 
amb una parella que prova de descobrir qui vol ser, i on toca el seu grup de 
música preferit.

El viatge al poder de la ment / 
Eduard Punset

Amb aquest llibre Eduard Punset tanca 
la trilogia sobre la felicitat, l’amor i el 
poder, les tres claus que mouen el món. 
Després d’El viatge a la felicitat i El viat-
ge a l’amor, que han apassionat ja mig 
milió de lectors, l’autor de referència de 
la divulgació científica al nostre país ens 
convida a un “viatge íntim al poder de 
la ment”.  “¿Com han pogut milions de 
persones viure, enamorar-se, estimar, 
treballar com bojos, cuidar els fills..., 
sense saber, de debò, el que els passava 
per dins, com els funcionava la ment?” 
Donar resposta a aquest enigma fas-
cinant és l’objectiu central d’aquesta 
obra. L’únic poder és la ment.

Sobre la Mostra de 
Guitarra de Caldes 
d’Estrac
L’associació “Arrels Cultura” i en particular la secció responsable 
de la Mostra de Guitarra de Caldes d’Estrac fan públic aquest 
comunicat:
A causa de prioritats de contractació i de calendari (relacionats 
amb la crisi general), alguns dels artistes programats per als tres 
concerts del mes d’agost 2010, han declinat el seu compromís 
inicial amb Caldes. Després de reflexionar i valorar aquesta 
situació, hem pres la decisió d’ajornar la 3a Mostra fins l’agost de 
2011. Preneu nota, però, que el 14 d’agost us oferirem un concert 
a la Pèrgola del Parc Muntanyà, tal com es feia en anys anteriors a 
la Mostra de guitarra.
Enguany comptarem amb un vell conegut, Toni Solà & Dave Mitchell 
quartet, que ens oferirà una esplèndida “Nit de Jazz”. Agraïm la 
vostra comprensió i esperem compartir amb vosaltres el concert del 
pròxim 14 d’agost.      

A.C.
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