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SET MESOS DEL NOU GOVERN

EL QUE VAN PROMETRE I EL QUE TENIM !
Van prometre

Què tenim ?

- Places d'aparcament

4- Que n'han suprimit
- No apujar els impostos
4- Que els han apujat
- Transparència i honestedat
pressupostos poc
4- Uns
fiables i irreals
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Adéu a l'aparcament de la plaça de Sant Martí
Ha estat una gran sorpresa pels veïns de la zona i per
nosaltres, com a oposició a qui no s’havia informat
en cap comissió informativa, constatar que, aprofitant
el tancament de la plaça de Sant Martí pels actes de
la Festa Major, l’actual govern va col·locar uns pals a
terra que impedeixen aparcar a la zona central.
Cal recordar que, l’any 2011, Gent de Teià va
recuperar la possibilitat d’aparcar en aquest indret
després de comprovar durant molt de temps que
l’espai existent al centre de la plaça no era utilitzat
pels vilatans per cap activitat de lleure i que, en canvi,
el tros de sorra al costat de la font sí que era i és
utilitzat per la gent com a espai «pipican» pels seus
gossos. També s’havia constatat que l’espai sota la
pèrgola (espai que no ha estat mai afectat per
l’estacionament de vehicles) sí que era i és utilitzat
pels veïns com a lloc de repòs.

comoditat i, també permetia al veïns que hi viuen a
prop estacionar el seu vehicle a les nits fora de la
Riera, els dies que una amenaça de possible rierada
fa impossible aparcar-hi.
En l’últim ple, Gent de Teià va denunciar tots aquest
fets i va demanar a l’actual equip de govern un estudi
real de la situació per tal de recuperar el màxim de
places possibles, fent compatible la seguretat en la
mobilitat vial i el servei als vilatans. Sembla que
aquesta denúncia pública, més les queixes
presentades pels vilatans, han fet efecte i ara es
treballa conjuntament per trobar una solució de
consens.

Ara ens trobem amb un espai al centre del poble
sense cap utilitat real; un espai que, fins ara, permetia
al vilatà poder estacionar el seu vehicle per tal de
poder fer gestions als comerços propers, gaudir del
teatre o dels restaurants del centre amb més

El govern apuja els impostos
Al ple del mes d’octubre, es van aprovar les
ordenances per aquest any 2016, amb els vots a favor
de l’equip de govern i els vots en contra de Gent de
Teià.
Estem en contra de la modificació de la plusvàlua,
que és contrària a la nostra línia política. En dos anys
ha pujat un 45%.
Gent de Teià va proposar un tipus impositiu del 20%
i l’equip de govern el va aprovar d’un 23%. Amb un
tipus del 20%, l’Ajuntament recaptaria el mateix i no
perjudicaria tant el vilatà. En l’actualitat, molta gent
està venent els seus habitatges a un preu inferior del
que el van comprar en el seu dia i, en la majoria de
casos, per necessitat. Aquest important augment de
la plusvàlua els perjudica greument.
Sobre l’IAE, tampoc hi estem d’acord. El pugen dos

punts, un augment que repercuteix de forma mínima
en els ingressos per l’Ajuntament, però que, en canvi,
afegeix una càrrega superior per les empreses, moltes
de les quals encara estan vivint uns anys difícils. Si ja
hi ha poca indústria a Teià, amb els impostos estem
convidant a les empreses a marxar. Gent de Teià
sempre hem defensat que cal cuidar els negocis, i
fomentar que en vinguin de nous, enlloc de convidar
els empresaris a anar a pobles veïns on trobaran
menys càrrega impositiva.
Respecte de l’IBI, no el vàrem trobar del tot incorrecte
perquè, tot i que augmentarà una mica pels
habitatges amb un valor cadastral per sota de la
mitjana, baixarà una mica pels que estan per sobre.
Els ingressos que rebrà l’Ajuntament per aquest
impost seran pràcticament els mateixos que l’any
2015.
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Gent de Teià vota en contra d’un Pressupost,
poc fiable i molt preocupant
El passat dimarts 22 de desembre va tenir lloc el Ple
extraordinari per aprovar el pressupost del 2016, que
només va tenir el suport del govern (ERC+CIU, 8 vots) i el
vot en contra dels 5 regidors del Grup Municipal de Gent
de Teià.
Creiem que estem davant d’un pressupost irreal, ja que
s’han presentat uns ingressos, al voltant de 240.000 euros
en permisos d’obres, sense tenir la certesa que aquests
ingressos arribaran.
Es repeteix la història dels anys 2007 i 2008 on, essent
alcalde el mateix Sr. Bosch, es van pressupostar els
mateixos ingressos de la Solera (Clau d’Or) que s’han
pressupostat en l’actualitat, ingressos corresponents a
obres que, llavors, mai es van realitzar. Qui ens assegura
que aquest cop sí que es duran a terme?
Com poden caure en el mateix error?
Gent de Teià va recordar-li a l’alcalde, Andreu Bosch,
aquest fet, i com van quedar les arques de l’Ajuntament
aleshores, amb un forat desorbitant.
És per això que Gent de Teià, tal com ja va fer l’any 2014
amb els ingressos de Mercadona, va demanar al Ple fer
una «declaració de no disponibilitat», és a dir, retenir les
partides de despeses mentre no arribin aquests ingressos.
No ens varen fer cas el 2014, ni ens han fet cas el 2016.
La memòria d’alcaldia diu «que supediten les inversions
a l’arribada dels ingressos». Les úniques inversions que
hi ha tenen com a contrapartida un crèdit de 74.597,19
euros. Aquestes inversions són a la Cella Vinària (16.500
euros), la moto de la policia (6.500 euros que,
curiosament, es resten del pressupost en vestuari),
l’arranjament de la piscina (28.000 euros), la inversió en
maquinària (3.500 euros) i la reforma de l’escola El Cim
(20.000 euros). Fa quatre anys que s'està invertint a l’escola
sense haver de demanar crèdits, i ara n’estàn demanant
un crèdit per cobrir despeses que sempre s'ha assumit
(tret de la Cella Vinària i l’arranjament de la piscina).
Igualment, tornen a repetir els errors dels darrers anys:
pressuposten uns ingressos atípics de 240.000 euros que
probablement no tindrem l’any vinent, i els gasten en
despesa corrent, despesa que sí que tindrem en el proper
exercici. I l’any vinent què faran? Hauran de retallar de
valent?
És un greu error destinar aquests ingressos a
despesacorrent. Quan es reben uns ingressos
extraordinaris, el que cal és destinar-los a inversió que

després eviti una despesa posterior. El que en diem
inversió productiva.
Trobem a faltar partides com la inversió en enllumenat
públic per a reduir despesa. Gent de Teià, l’any 2012, va
pressupostar 70.000 euros i, l’any 2013, 55.500 euros.
Aquestes inversions van suposar un estalvi de consum
energètic d’un 44% anual.
També trobem a faltar inversió en vies públiques. L’any
2012, Gent de Teià va invertir 125.000 euros i, l’any 2013,
50.000 euros, sense cap subvenció. Els carrers estan plens
de forats i no paren d’arribar demandes de vilatans per
culpa de l’estat de les voreres i vies, demandes que
acabaran al jutjat incrementant les despeses d’una forma
desorbitada. Ja ha calgut augmentar el pressupost de
despeses de defensa jurídica més d’un 50% els darrers
anys.
També trobem a faltar un projecte de seguretat vial a les
vies principals.
Alguns edificis municipals estan en un estat deplorable i
no hi ha cap partida d’inversió per arreglar-los, ni cap
projecte de manteniment.
Tampoc es destina cap import al projecte de la nau per
a la brigada. Al Ple del 22 d’octubre, a partir de la moció
de Gent de Teià exigint la construcció de la nau, l’equip
de govern es va comprometre a iniciar la redacció del
projecte durant el primer semestre del 2016, i a ser
possible, iniciar la construcció de la nau durant el mateix
any. Als pressupostos no hi està present ni l’IVA
corresponent a la redacció del projecte ni el de la
construcció, IVA que ha d’assumir l’Ajuntament. Aquest
fet ens fa pensar que no hi ha cap interès en fer la nau,
"actualment l'Ajuntament paga cada mes 3.208 euros
pel lloguer de la nau al Polígon Industrial La Bóbila"."Un
total de 38.500 euros anuals".
Al Ple de les Ordenances del 2016, el mes d’octubre,
s’augmentava exageradament la plusvàlua (segons ens
van dir al seu moment per poder tenir l’onzè policia en
plantilla) i, en canvi, ara, no pressuposten aquesta plaça.
Vist tot plegat, ens dóna la sensació que estem davant
d’un govern poc transparent, deshonest i mancat de
rigor.
Ens trobem davant d’un pressupost poc fiable, gens
raonable, mancat de projectes i, sobretot, preocupant.
És per això que Gent de Teià va votar-hi en contra.
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Canvi de regidor de Gent de Teià
El fundador de l’Agrupació d’Electors Gent de Teià i
alcalde electe en quatre legislatures, Joan Castan,
va decidir, després dels resultats de les passades
eleccions municipals, cedir el seu càrrec de regidor
al fins aleshores President de Gent de Teià, Abel
Ballesteros.

El nou president de Gent de Teià és en Carlos Maicas

No hi ha prou paraules per agrair a en Joan tot el
que ha fet per Teià i, sobretot, per nosaltres, amb la
creació de Gent de Teià. Des del punt de vista polític,
és una gran pèrdua per Teià.
En Joan, cedeix el càrrec per qüestions personals i
perquè tenia el desig de donar pas a gent més jove i
facilitar el relleu generacional, i ha considerat que
era el moment més adient de fer-ho.
L’Abel Ballesteros té 41 anys, és enginyer tècnic en
informàtica de gestió per la UAB. Ha entrat al consistori amb moltes ganes de treballar pel poble i, des
de l’oposició fer seguiment de l’acció de l’actual
govern.

Actualment els regidors de Gent de Teià són:
- Oriol Ribera (oribera@teia.cat),
- Teresa Casellas ( mcasellas@teia.cat)
- Bárbara Furment (bfurment@teia.cat)
- Núria Andinyac (nandinyac@teia.cat)
- Abel Ballesteros (abelballesteros@teia.cat)

Gent de Teià insta al govern a recuperar
l’espai social al Butlletí
En el Ple del passat 25 de novembre, el nostre grup
municipal va demanar al govern que el Butlletí
Municipal recuperés l’espai social i d’entitats, que
havia quedat reduït a una sola pàgina en el primer i
únic butlletí editat fins ara pel govern.
Amb la moció de censura a Gent de Teià, el darrer
equip redactor va plegar en bloc i la presència de les
entitats s’ha anat reduint fins a la mínima expressió,
amb només dos escrits al darrer número.

Gent de Teià també va recriminar al govern que
alguna entitat que volia aprofitar el mitjà per
promocionar les seves activitats, es quedés sense
poder-ho fer per raons d’espai i temps, segons el
regidor de comunicació. Curiós, si més no, tenint
present que només ha sortit un butlletí en set mesos
de govern.
Esperem poder veure en el proper número si els
nostres suggeriments han estat presos en
consideració.
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