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Arnó se’n surt amb la seva !!!
Es reben les primeres rectificacions fiscals per revisió del cadastre

L

a tenacitat de l’alcalde, novament ha tingut premi, igual com va passar amb el tema de la guingueta núm.3 de la platja dels Tres Micos.
La seva, i la dels afectats que s’han aixoplugat
sota el paraigua de l’Ajuntament, que ha validat
les reclamacions que van presentar contra liquidacions d’impostos que es basaven en càlculs erronis
en la revisió cadastral.
Malgrat alguns els hagués agradat el contrari (el
diputat Rangel, p.e, que ho va dir públicament), el
cert és que s’ha imposat la tesi de l’alcalde Arnó
que va dir que la Gerència de Gestió Cadastral
atendria les reclamacions que li arribessin si venien avalades per l’Ajuntament per molt que el termini legal per presentar al·legacions ja s’hagués
exhaurit.
Per sort per ells, la majoria dels quasi 160 afectats
van fer més cas de la paraula de Joaquim Arnó i
ara, just aquesta setmana, els primers ja han rebut la notificació de la Gerència Cadastral conforme s’atenen les seves peticions.
Resulta obvi que potser no tots veuran ateses les
seves reclamacions per les raons que correspongui, però el que si tots hauran obtingut és que com

a mínim se’ls escolti i se’ls atengui i això, cal dirho, només ha estat possible gracies a la tossuderia
de Joaquim Arnó, un alcalde que no s’ha limitat a
escoltar (que ja és molt comparat amb d’altres)
sinó que a més ha actuat, i ha actuat bé.

Sobre el debat públic
que no s’ha celebrat
Transcrivim el comunicat conjunt CiU-PSC-ERC
El matí de dimarts 19 de maig, a petició del grup municipal de CIU, ens reunim representants
d’aquesta força, així com de les seccions locals del PSC i d’ERC per valorar la possibilitat de realitzar un debat on quedin implicades totes les forces polítiques que es presenten als propers
comicis a la nostra vila.
Tal com d’alguna manera ja havia quedat palès en les prèvies converses telefòniques, es constata
que els diferents “tempos” electorals de cada partit han impossibilitat la realització d’un debat
que indubtablement s’hauria de portar a terme amb la preparació i seriositat que requereix un
esdeveniment d’aquest tipus.
Per aquest motiu, i estant tots els representants d’acord en que es una proposta que caldrà tenir
molt en compte en els propers processos electorals de Caldes, decidim emetre aquest comunicat
conjunt per tal que en quedi constància. I adquirim tots plegats el compromís d’adoptar en un
futur pràctiques que fomentin la participació i el diàleg i que es puguin portar a terme sense que
sigui de manera precipitada.
Joaquim Arnó (CIU) Joan Baró (PSC) Rosa Pou (ERC)
Caldes d’Estrac 19 de maig de 2015
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Al servei de totes les
persones, però especialment
de les que més necessiten

Des de l’Àrea de Serveis Socials

s’ofereix acompanyament a nivell
personal, familiar i social per a fomentar l’autonomia de les persones
perquè visquin dignament, tenint en
compte les situacions de necessitat
en què es troben. CiU ha potenciat
al màxim aquesta i altres activitats
multiplicant per set el pressupost
que es destina a l’atenció social.
Una atenció que segons la Llei, de
fet, no és competència municipal,
però que el Govern de CiU sempre ha
considerat que havia d’atendre. Per
això ha completat l’equip de professionals que s’hi dedica, ha ajudat a
buscar els recursos materials, assistencials i econòmics necessaris i ha
potenciat les seves activitats.
No està tot fet, ni molt menys. Cal
incrementar la recerca d’ajuts. També les campanyes de conscienciació,
ajuda i acompanyament com la de la
imatge. Adreçades a la Gent Gran,

però també als adolescents i els familiars en temes tan sensibles i temibles com pot ser el de la prevenció de consum de drogues o d’altres
comportaments i transtorns que els
afecten.
Igualment passa amb l’atenció a la
infància. El govern de CiU ha impulsat campanyes d’ajuts per a que cap
nen de Caldes passi gana. També
s’ha procurat que no es quedi sense
formació. I és que la crisi ha colpejat
amb força i no són poques les famílies que ho passen malament.
No obstant aquesta és i ha de ser
una feina discreta de la qual més que
parlar-ne cal practicar-la. Això és el
que s’ha fet fins ara i és el que es seguirà fent perquè el benestar de les
persones, de totes les persones, és
la nostra prioritat. La de l’equip de
CiU i la de l’alcalde Joaquim Arnó.
Igualment passa amb l’atenció a la
infància. El govern de CiU ha impul-
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sat campanyes d’ajuts per a que cap
nen de Caldes passi gana. També s’ha
procurat que cap no es quedi sense
formació. I és que la crisi ha colpejat
amb força i no són poques les famílies que ho passen malament.
Per això, CiU es proposa traçar un
Pla d’Acció Social Col·lectiu, amb
participació de totes les àrees del
govern que agrupi tots els recursos
disponibles (també els d’ocupació i
inserció laboral) i els que es puguin
obtenir d’altres administracions per
a poder aplicar, en cada moment els
més adequats a cada usuari.
No obstant aquesta és, i ha de ser,
una feina discreta de la qual, més
que parlar-ne cal practicar-la. Això
és el que s’ha fet fins ara i és el que
es seguirà fent perquè el benestar de
les persones, de totes les persones,
és la nostra prioritat. La de l’equip
de CiU i la de l’alcalde Joaquim Arnó.

Compromís amb
Convergència i Unió assumeix tots i cadascun dels compromisos que

es contenen en el Programa de Govern 2015-2019. Els impulsarà tots
d’acord amb les possibilitats i disponibilitats de l’Ajuntament de Caldes, però
en el cas que els ciutadans i ciutadanes ens facin confiança, aquests
seran els més principals.
n Compromís amb els tots i cadascun dels ciutadans de Caldes
Convergència i Unió s compromet a governar per a tots els caldencs,
sense cap discriminació de cap classe, a pensar en el conjunt però també en
la individualitat, per a que el progrés i el benestar arribi a tots els racons de
les cases caldenques.

n Compromís d’atenció a les persones
Convergència i Unió no pararà fins que tothom pugui exercir tots els seus
drets, individuals i col·lectius, començant pels més elementals de tenir feina, habitatge i formació a l’abast, digne i suficient i posant èmfasi en
els valors de civisme, solidaritat, esforç, compromís, justícia, cooperació i
convivència que ens dignifiquen com a poble. Els col·lectius més precaris,
infants, joves i Gent Gran seran la nostra prioritat.
n Compromís d’un Caldes de tots
Convergència i Unió ja s’hi ha compromès però ara ho reiterem. El Caldes
del demà l’hem de fer entre tots i per tant, dedicarem els propers dos
anys a planificar-lo junts, redactant el nou Pla General (PGOU) amb total
transparència, participació i voluntat de consens, perquè el poble del futur
ens interessa i involucra a tots.
n Compromís de dedicació
Convergència i Unió es compromet a exercir les tasques pròpies de la responsabilitat política de governar per si mateixa, sense recórrer a col·laboradors externs, dedicant-hi els seus regidors tot el temps disponible
amb la dedicació que s’acordi pel Ple de l’Ajuntament.
n Compromís de governabilitat
Convergència i Unió, d’acord amb el punt anterior, farà extensiu el compromís per a la governabilitat, el progrés i el benestar a tots els representants polítics que resultin escollits a les eleccions del diumenge 24 de
maig. Perquè ens creiem el lema que ha presidit la nostra campanya electoral “treballem junts, tots sumem!”.
n Compromís de transparència i participació
Convergència i Unió es compromet a la màxima transparència i participació
en l’exercici de govern. Ningú es quedarà al marge sense poder fer la seva
aportació. A part dels canals ja establerts i els nous que es puguin crear, CiU
seguirà convocant sessions informatives públiques, com a mínim, una
vegada cada trimestre i sempre que les circumstàncies ho aconsellin.
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Caldes i amb tu
n Compromís de salut
Convergència i Unió es compromet a tenir present la prevenció de la salut
en tots els seus àmbits d’actuació i a dotar-la dels recursos necessaris. Ja
hem aconseguit el compromís de la Generalitat per a construir el nou Espai
de Salut (consultori) que Caldes necessita i només és qüestió de temps i
tramitació administrativa que esdevingui una realitat.
n Compromís de benestar
Convergència i Unió farà tot el possible i més per aconseguir el màxim benestar dels caldencs i caldenques. Ajuda i suport tècnic i logístic des dels Serveis Socials, potenciació serveis neteja i seguretat ciutadana i posada
en marxa dels equipaments necessaris com el nou Casal de la Gent Gran
al Patronat Mercè Torres, el nou Centre Cívic.
n Compromís de prosperitat
Convergència i Unió renovarà el Parc Maragall, les platges i posarà en marxa el projecte “Caldes Termal, destinació turística integral” com unes
de les apostes més fermes que mai s’han fet per a la dinamització econòmica del conjunt del municipi.
n Compromís d’innovació i progrés
Convergència i Unió es compromet a que la fibra òptica arribi a totes les
llars per millorar la seva connectivitat i la implantació de nous serveis que
facin de Caldes paradigma del “municipi” (Smart-City) amb la posada en
marxa de la tarja “Caldes-VIP”, la xarxa “wifi” gratuita i noves mesures
tecnològiques.
n Compromís de tradició i cultura
Convergència i Unió es compromet en mantenir-nos fidels als arrels històrics i a la tradició cultural dels nostres avantpassats, fent que ambdós
esdevinguin senyals de la nostra identitat. Ja ha instaurat la celebració del
“Combat de Caldes”, ha posat en marxa l’Arxiu Històric, ha potenciat
la Biblioteca i la Fundació Palau i ha empès l’Estiu Cultural i els cicles
de música clàssica que amb la incorporació dels Concerts de Santa Florentina, ja des d’aquest estiu, consolidaran la nostra dimensió cultural i
projectaran el nom de Caldes arreu.
n Compromís d’escoltar la veu del poble
Convergència i Unió donarà la paraula a tots els veïns per a decidir què es
fa al Centre del Poble. Coincidint amb l’elaboració del nou Pla General ja
ha arribat l’hora de prendre la decisió. Ens proposem crear una Comissió
de Participació Ciutadana que tindrà l’objectiu de convocar una Consulta
Popular lliure, democràtica i vinculant abans del 2017. Així, la decisió final
la prendrem de la millor manera possible: entre tots !!!.
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Una pinzellada financera
Curiós, però ningú en parla en

època electoral. I mira que és important parlar dels recursos
que hom disposa... Deu ser que
no agrada fer notar que el munt de
promeses que es fan no es correspon de cap de les maneres amb les
possibilitats financeres de les arques municipals.
Nosaltres sí que ho farem. Ni que
sigui breument. Especialment per a
fer notar que des del 2010, el Govern de CiU ha aconseguit que el
pressupost municipal s’estabilitzi al voltant dels 4 milions d’euros, de manera que, sense incrementar significativament la pressió
fiscal, es disposa d’uns ingressos
estables que permeten atendre
una cartera de serveis complerta i amb una qualitat més que
acceptable per donar resposta a
les necessitats de la població.

L

a nostra aposta per aquest triplet no ens ve d’ara. Sempre han
format part de les prioritats dels
governs de CiU i ho continuaran
essent a partir d’ara.
Pel benestar dels ciutadans fa falta
una bona formació. En part, ve donada per l’ensenyament reglat que
és competència de la Generalitat,
però l’Ajuntament també hi col·labora, com ha quedat demostrat en
les darreres inversions que s’han
fet a l’escola de Caldes. Una escola
que durant els seus anys d’existència no havia conegut mai una
inversió similar a la que s’ha fet i
es farà en breu per aconseguir que
les condicions pedagògiques dels
nostres alumnes siguin de qualitat.

Si d’ara en endavant es vol modificar a l’alça la despesa, introduint
canvis significatius, caldrà que vinguin acompanyats dels ingressos
corresponents si no es vol que es
creï un desequilibri pressupostari que
obligui a cancel·lar serveis. És així de
clar i fàcil d’entendre, però no sembla que tothom ho tingui en compte.
Sí, ja sabem que alguns pensem
en acudir a l’endeutament, a demanar un crèdit, vaja !. Potser no
saben que en aquests moments el
de l’Ajuntament assoleix una ràtio
del 104%, per sota del límit establert del 110%. Es deuen poc més
de quatre milions d’euros que es
van pagant sense problemes, per
raó de crèdits que s’han anat demanant des del 2001, el principal
del quals, el del Pla de Proveïdors del 2012, de quasi 2 milions
d’euros, va ser obligat per la falta
de pagament de les subvencions i

aportacions de les administracions
superiors.
Cal pensar que amb la recuperació
econòmica general, també arribarà la remuntada dels ingressos i el
pagament dels deutes de les administracions i dels particulars
que permetin reduir el de l’Ajuntament. Mentrestant, el Govern
de Convergència i Unió ha aplicat
criteris d’austeritat i eficiència i ha
acabat el darrers exercicis comptables del 2012, 2013 i 2014 amb un
clar superàvit.
Queda clar doncs que l’economia
municipal es troba estabilitzada i amb perspectives de millorar
però que per a poder fer front
a noves despeses importants
caldrà també poder obtenir els
recursos necessaris.

Formació,
esport i lleure:
el triplet del
benestar
Joaquim Arnó, alcalde i CiU s’hi
va comprometre i ho mantindrà.
Han estat incomptables les reunions amb el Consell Escolar i la
Comunitat Educativa per fer-ho
possible. Suficients per a marcar
el camí que junts hem traçat i que
no es canviarà.
Pel que fa l’esport, als equips de
govern de CiU i a l’alcalde Arnó en
especial, els ha calgut recuperar
el funcionament i la gestió de totes les instal·lacions del complex
Poliesportiu que ara és el que mai
havia d’haver deixat de ser, un
centre de pràctica esportiva saludable. Pavelló, piscina, gimnàs,
són sinònims d’activitat i companyonia que es veuran reforçats
per les reformes que s’hi portaran
a terme en breu i amb la posada
en marxa del nou Centre Cívic.
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Esport i lleure, un binomi essencial
! Juntament amb totes les entitats
locals s’han dissenyat i programat
totes les activitats i campionats al
llarg de l’any. Sempre amb el suport de l’Ajuntament i dels regidors
de CiU. A partir d’ara ho seguirem
fent, ampliant-les si cap i fomentant-ne de noves, com les que recentment s’han iniciat del Triatló i
la Travessa nedant.
I és que per CiU, el triplet pel benestar, també és una prioritat !!!

La platja dels 3 Micos aconsegueix la
Bandera Blava per 8è any consecutiu
La del Bassiot optarà al guardó el proper 2016
Pel seu indubtable interès reproduïm el text de la NP de l’Ajuntament

Només 8 platges del Maresme han aconseguit la

Bandera Blava aquest 2015, i la platja dels Tres
Micos de Caldes n’ha estat una.
La bandera blava és un guardó anual i un sistema de certificació que atorga l’ADEAC (Associació d’Educació Ambiental i del Consumidor) i la
Federació Europea d’Educació Ambiental a
aquelles platges (també ports i embarcacions) que
acompleixen els criteris de qualitat. Criteris que es
revisen i renoven periòdicament d’acord amb les
necessitats actuals però també amb el desig de
que es perseveri en el manteniment excel·lent de
la qualitat.
És per això que des de l’Ajuntament de Caldes es
fan actuacions durant tot l’any que permetin aconseguir aquesta distinció que és primordial per obtenir el turisme de qualitat.
Enguany, aquestes intervencions han estat des de
la neteja del fons marí, fins a actuacions mediambientals, però també la inclusió de la ruta de senderisme de les Tres Viles i la creació de la zona protegida de flora mediterrània (a l’illot del Tamariu).
D’altra banda també s’han mantingut i millorat els
serveis de neteja de sorra, els punts de reciclatge
i un equip de salvament qualificat: prestacions que
ja es van implementar fa uns anys i que ara formen

part de la marca pròpia de les platges de Caldes.
Els altres municipis del Maresme que també han
aconseguit la Bandera Blava han estat: Malgrat,
Calella, Sant Pol, Canet i el Masnou.
Pel 2016 l’objectiu és que també la Platja del Bassiot aconsegueixi aquest guardó. Per això està previst efectuar noves actuacions, com ara l’emplaçament de passares adaptades per a persones amb
mobilitat reduïda, la instal·lació de dutxes ii wàters
amb facilitats perquè tothom pugui utilitzar-los.
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