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EL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT PER AL 2012 SERÀ DE 22 MILIONS 
D’EUROS
Els pressupostos de l’Ajuntament de Caldes de Montbui de l’any 2012 preveuen un estat d’ingressos i de 
despeses de 22.233.352 € i inversions per valor de 5.726.988 €. El Consistori preveu reduir en un 33% el 
finançament d’inversions a través d’endeutament públic. El pressupost corrent augmenta un 1,24% respecte 
l’any 2011 per fer front a l’increment en el cost de les despeses en subministraments i serveis. La previsió 
d’inversions augmenta un 14% respecte l’any passat, tot i que continua sent un 30% menor a les inversions 
de l’any 2009. Cal apuntar que la gran majoria de partides del pressupost han mantingut o han disminuït 
l’import en relació a l’any 2011 per la necessitat de continuar contenint la despesa corrent. Per prioritzar la 
despesa social, s’ha consolidat o incrementant la despesa en alguns casos, com ara en educació, treball, acció 
social, comerç i empresa.

CALDES FORMA PART DE L’ASSEMBLEA DE MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA
Es constitueix a Vic l’Assemblea de Municipis per la Independència, en la qual hi participa l’Ajuntament de Caldes de Montbui. El Ple 
de l’Ajuntament de Caldes de Montbui de 27 d’octubre va aprovar la moció presentada pels grups municipals d’ERC i CiU a favor de 
l’adhesió a l’Assemblea de Municipis per la Independència. L’acte de constitució i presentació de l’Assemblea ha tingut lloc dimecres 
14 de desembre a la capital osonenca, la ciutat promotora d’aquesta iniciativa, i ha comptat amb l’assistència de l’alcalde de Caldes 
de Montbui, Jordi Solé. L’Associació neix amb l’objectiu de cohesionar el moviment a favor d’un nou plantejament nacional i de la 
independència com escenari de futur.

EL SERVEI D’OCUPACIÓ LOCAL REP UNA SUBVENCIÓ DE 77.202 €
El Servei d’ocupació de Catalunya (SOC) ha reconegut la vàlua del nou equipament Les Cases dels Mestres 
atorgant una subvenció per a formació ocupacional molt superior a la d’anys anteriors. Les accions que ja han 
començat i que acabaran el proper any són: “Certificat de profesionalitat d’atenció sociosanitaria a persones 
a domicili” i “Anglès comercial”. 

LA FIRA DE NADAL REPARTEIX MÉS DE 2000 
TASSES DE BROU TERMAL
La Fira de Nadal de Caldes de Montbui rep més de 6.000 visitants i 
reparteix més de 2.000 tasses de brou fet amb aigua termal. La fira 
calderina, una de les primeres del país, guanya seguidors d'arreu 
de Catalunya fidels a la vila i als atractius que ofereix al desembre. 
La 26a edició ha aportat singularitats úniques a la resta de mostres 
del territori: és el cas del brou cuinat en l’olla gegant més gran de 
Catalunya que bull tot el cap de setmana en l’aigua termal també 
més calenta de tot Catalunya.



L’INSTITUT ESCOLA “EL CALDERÍ” ENTRARÀ EN FUNCIONAMENT EL CURS 2013-
2014
Des que va començar aquesta legislatura, la Regidoria d’Educació està treballant perquè la construcció 
del Calderí sigui una realitat. En aquests moments, s’ha aconseguit veure l’avantprojecte de l’edifici, però 
encara no es sap quan en començarà la construcció. No ostant, els Serveis Territorials d’Ensenyament s’han 
compromès a que el curs 2013-2014 l’institut escola El Calderí entrari en funcionament impartint 1r d’ESO. 
D’altra banda, aquest any la formació d’adults ha omplert tots els cursos oferts, des dels grups d’acollida, 
d’informàtica i d’anglès, fins als grups de preparació per a les proves del graduat en educació secundària i de 
cicle formatiu de grau mitjà. 

L’AJUNTAMENT TINDRÀ NOU WEB MUNICIPAL I L’E-TRAM 
Durant aquest mesos s’ha estat treballant conjuntament amb la Diputació en dos projectes: d’una banda, en 
el disseny d’una nova web de l’Ajuntament, més entenedora i àgil, d’altra banda en la implementació de l’e-
TRAM, eina informàtica que permetrà al ciutadà fer gestions amb l’Ajuntament electrònicament. Ambdues 
aplicacions es posaran en marxa el proper any. A nivell intern, l’Ajuntament ha començat a treballar amb un 
aplicatiu que permet fer la gestió dels expedients informàticament. En principi s’ha començat per Serveis 
Territorials i a partir del febrer s’anirà implementant a la resta d’àrees. També a partir del mes de febrer 
posarem en marxa la intranet de l’Ajuntament, fins ara inexistent. 

EL NOU RAVAL CANYELLES DIGNIFICA UN ESPAI QUE HAVIA QUEDAT EN 
DESÚS
Han acabat les obres de millora del Raval Canyelles, 
fetes per tal de dignificar aquest passatge que delimita 
part de la trama urbana amb la Riera de Caldes. Les 
obres han consistit en regular i arreglar el paviment i en 
refer els murs. El cost del projecte ha estat de 15.735€. 
A més, s’han instal•lat papereres i dispensadors de 
bosses per facilitar la recollida de deposicions de gossos. 
En paral•lel a les obres, l’Ajuntament vol motivar una 
conducta més cívica per part d’aquests usuaris que no 
recullen les deposicions dels seus gossos. 

COMUNICAT EN RELACIÓ A LA INFORMACIÓ PUBLICADA PER 
LA POLICIA NACIONAL SOBRE LA PRESSUMPTA XARXA DE 
TRÀFIC IL·LEGAL DE CIUTADANS DE MALI
En relació a la informació facilitada per la Policia Nacional sobre la desarticulació d’una presumpta 
xarxa de tràfic il·legal de ciutadans de Mali, l’Ajuntament manifesta: “Que un Jutjat de Granollers 
ha sol·licitat informació i ha notificat a algunes persones del Departament de Cultura de 
l’Ajuntament, per tal que, en qualitat de testimonis, declarin en el procés d’investigació. A hores 
d’ara, l’Ajuntament sap això i la informació que ha estat publicada per l’oficina de premsa de la 
Policia Nacional, ja que al no ser part implicada en el procés, no pot tenir accés al sumari judicial. 
Naturalment, l’Ajuntament manté la seva total disposició de col·laboració amb la Justícia sempre 
i en tots els casos. Per acabar, volem deixar constància que entenem aquest cas com un fet aïllat 
sense relació amb la resta d’accions, entitats i persones que treballen cada dia i honestament per 
la convivència entre cultures, objectiu al qual se suma aquest Ajuntament”. 



DUES CONSTATACIONS PER ACABAR L’ANY
Portem sis mesos governant, i ja m’han quedat dues coses molt clares. La primera: que tenim 
un gran equip de govern, format per persones que faran tot el possible per gestionar de manera 
responsable i eficaç la nostra majoria històrica. Formem un govern cohesionat i que va per feina, 
dues condicions necessàries per afrontar un mandat de moments difícils i decisions complicades. 
Els nous regidors i les noves regidores (7 de 10) ja m’han demostrat amb el que portem de mandat 
que saben on són, que són conscients de la seva responsabilitat, que saben treballar bé, i que 
gaudeixen fent política i treballant pel poble, malgrat que a vegades també toca patir. Segur que 
ens equivocarem, com tothom que es passa el dia prenent decisions, però la cohesió de grup ens 
farà aprendre dels desencerts i gaudir dels encerts. Haurem de fer tot el possible perquè tot això 
no es torci. 

I en segon lloc: que tenim una oposició obsessionada amb la nostra majoria absoluta (que esmenten 
a cada ple), sense cap interès per col•laborar amb temes de govern i abocada a la tàctica del desgast. 
El ple dels pressupostos va ser absolutament clarificador de tot això; tothom va parlar molt de les 
formes, dels valors, de la participació... de tot, menys dels pressupostos. Dos no participen si un no 
vol. La primera reunió de treball amb l’oposició pels pressupostos es va fer gairebé un mes abans 
del ple. Però aquesta reunió, i altres que van seguir, es van convertir en informatives, perquè ningú 
proposava res. Això, pel que fa a la majoria absoluta, és l’altra cara de la moneda; tens una oposició 
que frisa per deixar-te sol i moltes persones esperant que facis una relliscada. Però això no canviarà 
la nostra manera de fer les coses. Al capdavall, aquest any se’ns ha premiat tant pel que hem fet 
com per la manera de fer-ho. I a d’altres els ha passat just a l’inrevés. 

Bon Nadal a tothom!   
Jordi Solé i Ferrando

Alcalde de Caldes de Montbui


