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Un any d'aparences i contradiccions
Ja s'ha complert un any del govern de coalició entre
Compromís-ERC i CDC i, si des de l'oposició, Gent de Teià
ha de posar un qualificatiu que defineixi aquest període
de temps és el de «postureo».
Allò que a l'inici de legislatura eren bones paraules
i bones intencions cap a l'oposició, aviat va quedar en un
no res. Sense anar més lluny, en moltes de les comissions
informatives que s'han dut a terme, els temes s'han
tractat amb ocultació. Tampoc ens han explicat cap projecte
a fi de poder aportar alguna idea; només ens han informat
sobre fets, de molts dels quals ja ens havíem assabentat
abans a través de les xarxes.
En el darrer Ple del mes de maig, el nostre grup
municipal va denunciar aquest fet i va exigir al govern respecte
cap a l'oposició, sobretot pensant en els 923 votants que GT
representa.
L'actual govern s'ha preocupat més de gestionar la seva
imatge pública (fruit d’aquest desig s'ha contractat un
periodista en l'àrea de comunicació), que d'administrar
eficaçment els recursos de l'Ajuntament.
Més enllà de continuar amb els projectes iniciats pels
anteriors consistoris, moltes de les accions de govern
realitzades han generat controvèrsia en el poble, com la
supressió del pàrquing de la plaça de l'Església o el trasllat de
l'arxiu històric.
L'anul·lació de les places d'aparcament a la plaça de
Sant Martí, en plena Festa Major, va indignar el veïns i fins i

tot va provocar manifestacions pel poble. Gràcies a la pressió
veïnal, el consistori va haver de rectificar el projecte inicial.
Ens trobem amb un equip de govern a qui,
majoritàriament, el dia a dia de l'Ajuntament resulta difícilment
compatible amb la seva activitat professional i això genera
desajustos en les diferents regidories.
Un govern que fa molta propaganda de ser un poble
acollidor de refugiats, i que ha deixat perdre una subvenció
de 2.000 euros en Cooperació en no saber què fer amb els
diners.
Un govern que ha tret només un Butlletí Municipal en
un any, essent aquest un mitjà bàsic d'informació pel vilatà.
En l'àrea de participació ciutadana, només s'ha realitzat
una audiència pública quan es disposa d'un pressupost pel 2016
de 6.000 euros, que s'acabarà utilitzant per subcontractar una
empresa externa (cost 4.800 euros) per elaborar el Pla de
participació ciutadana.
Un conjunt d'actuacions i incoherències, en molts casos,
contradictòries.

Retornar als orígens del Tei de Plata
Per conèixer els orígens del Tei de Plata cal remuntarse a l'any 1991. Aquell any, la regidoria de Cultura va
proposar retre un homenatge a les persones o entitats que
al llarg de la seva vida haguessin contribuït, amb el seu
treball o esforç, al desenvolupament cultural, esportiu o
social… de la nostra vila.
Amb el pas dels anys, l'elecció de la persona o entitats
va passar a dependre únicament de la decisió dels càrrecs
electes de l'Ajuntament.
Hi ha hagut governs de diferents colors i tibantors
de diferents menes, però sempre, sempre, el Tei de Plata
s'havia consensuat entre les diferents forces polítiques de
l'Ajuntament.
En la darrera edició del Tei, l'any 2015, ja amb el nou
govern de Compromís-ERC+CDC, el nostre grup municipal,
Gent de Teià, va assabentar-se de qui era l'homenatjat

minuts abans de la celebració de l'acte, ja que ni se'ns va
fer partícips de l'elecció del guardonat, ni se'ns va informar
de qui seria.
De cara a l'elecció del Tei de Plata 2016, GT va
demanar la celebració d'una reunió per consensuar una
proposta. Una reunió que es va dur a terme i on les
aportacions de GT novament no es van tenir en consideració,
alhora que es varen haver d'escoltar comentaris poc adients.
El govern ja ha decidit a qui retrà homenatge.
Gent de Teià creu que ha arribat el moment que el
Tei de Plata recuperi els seus orígens.
Es per això que estem treballant una proposta en la
que pretenem DESPOLITITZAR un reconeixement amb 25
anys d'història, per tal que no perdi el sentit amb què es
va crear.

INFORMACIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL 3 DE SETEMBRE, PUBLICADA AL
BUTLLETÍ MUNICIPAL NÚM. 39 D’OCTUBRE DE 1991
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La mala gestió, no penalitza !
Gent de Teià, durant el nostre petit
temps de govern (2011-2013) i complint el
nostre programa electoral, vàrem realitzar
un extens estudi sobre la gestió dels
governs anteriors, a partir de la informació
de què vàrem disposar un cop al govern.
Vàrem incidir, sobretot, en la qüestió
econòmica i en esbrinar com havíem pogut arribar a
acumular un deute de més de 4,5 milions d'euros
(gairebé 7 milions si sumem el deute a proveïdors)
en un poble tan petit com Teià.
La conclusió del treball, dut a terme en gran
mesura per l'interventor municipal, ens va portar al
novembre del 2013 a enviar la informació recollida
al «Tribunal de Cuentas» de Madrid, atès que havíem
observat un seguit d'irregularitats comptables que
calia que fossin estudiades.
A banda del deute de 4,5 milions, també vam
observar la venda de patrimoni per poder pagar
factures per valor de 3,5 milions d'euros.
L'any 2014, GT va ampliar la informació enviada
al Tribunal amb el curiós cas dels 188.890,71 euros
que l'Ajuntament havia de cobrar arran de la venda
d'uns terrenys a l'empresa Zyland l'any 2006 i que,
l'any 2014, encara no s'havien cobrat. En el moment
en què GT va enviar la informació al Tribunal, el
darrer govern tripartit insistia que l'esmentat afer
no existia.
Durant aquells anys de nefasta gestió (20032010), l'Ajuntament va haver d'ajustar la plantilla
amb diversos acomiadaments; els pagaments als
proveïdors van arribar a superar l'any de demora,
provocant-los greus problemes financers; els serveis
al vilatans van quedar afectats i, finalment, es van
haver d'acabar demanant dos crèdits per cobrir les
despeses i el desajust, ja que, si no, l'Ajuntament
hagués acabat entrant en fallida.
Aquests dos crèdits sumen uns interessos de
més d'1,5 milions d'euros que estem pagant entre
tots els vilatans.
Res de tot això és important. Així ho ha
considerat el «Tribunal de Cuentas», que fa algunes
setmanes va decidir arxivar la denúncia presentada
pel Grup Municipal de Gent de Teià. D'una banda, el

Tribunal s'exclou com a jutge, «ja que els fons
gastats no es consideren fons públics de
l'estat», i de l'altra, no considera prou greu
aquest malbaratament de diner i sòl.
GT -sempre ho hem dit- mai ha dubtat
de l'honestedat dels gestors d'aquells governs,
però entenem que els responsables d'aquella
«massacre» no haurien de poder tornar a tenir a les
mans la gestió d'un Ajuntament. Així passaria en una
empresa privada i així hauria de passar, encara amb
més motiu, en una empresa pública.
Què hagués passat si els 188.890 euros del cas
Zyland no s'haguessin cobrat?
Qui va estar al darrera perquè sortís a la llum
aquesta manca de cobrament? Va ser la tasca de Gent
de Teià durant el govern i a l'oposició que va fer
possible esmenar aquesta disbauxa, mentre que el
consistori que llavors governava (ERC+CIU+PSC)
intentava passar de puntetes dient que només era
una errada humana.
Què hagués dictaminat el «Tribunal de
Cuentas»?
És ben probable que, en el lamentable moment
en què vivim, amb continus casos de corrupció que
surten a la llum dia rere dia, estafes a hisenda,
evasions de capital... quan l'assumpte del que es
tracta és el d'una mala gestió, aquesta queda en un
no res.
I al final, com sempre, els perjudicats som els
vilatans que, a banda de quedar-nos amb un pam
de nas, acabem pagant totes aquestes nefastes
gestions de la nostra butxaca i veiem com els serveis
que un ajuntament ha de donar queden afectats.
I, dia rere dia, el descrèdit en la política, lluny
de minvar, segueix creixent...
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Marxa per no tornar
Hem recuperat la Masia de Can Llaurador com a
equipament municipal, després d'una important
remodelació estructural, gràcies a una subvenció de la
Diputació.
La recuperació de l'edifici es va fer pensant en ferhi unes dependències per reunions, però, sobretot, amb
la finalitat que fos el dipòsit del fons documental de
l’Ajuntament de Teià.
Però sembla que l'actual equip de govern ha pensat
d'allotjar-hi altres activitats i ha decidit que el nostre arxiu
històric ha d'anar a un altre lloc.
El dia 14 de març de 2016, l'assumpte es va tractar
en el Ple. En teoria, per debatre i aprovar la cessió del
fons documental històric de l'Ajuntament de Teià a l'arxiu
comarcal del Maresme. Com? Mitjançant la formalització
d'un contracte de comodat entre el Departament de
Cultura de la Generalitat de Catalunya, el Consell Comarcal
del Maresme i l'Ajuntament de Teià. L'equip de govern va
presentar un «document de Treball Provisional»,
prèviament tractat en comissió informativa, que no
s'aguanta per enlloc. Tot i que ens vam oposar
rotundament a deixar marxar aquest llegat històric, vam
veure que era una decisió consumada per l'actual equip
de govern. Vam proposar, però, al regidor de Cultura
treballar aquest document provisional per tal de lligar tots
aquells punts que nosaltres pensem que estan agafats amb
pinces. En definitiva, un cop més, ni ens han escoltat.
Corria pressa signar el document i sortir a la foto.
Si més no, és sorprenent aquesta decisió després
que en el programa electoral de Compromís per Teià+ERC,
i entenem que subscrit per CDC, hi diu: «Activarem l'arxiu
històric municipal de Can Llaurador ( fons municipal, fons
Barrera, fons Magem i altres fons)». Potser, entre tots
hem interpretat malament aquest punt, i el que nosaltres

pensàvem que volia dir que el promourien per ubicar-lo
en un lloc accessible per tots els teianencs i teianenques
per tal de poder consultar-lo a conveniència, en realitat
volia dir tot el contrari: activar el seu viatge a un altre
emplaçament, ben lluny del municipi, per dificultar el seu
accés.

No volem que aquest llegat històric marxi del poble.
És un clam de Gent de Teià i de molts altres teianencs i
teianenques que també s'han manifestat en aquest sentit,
però a qui tampoc han escoltat, com a nosaltres. Tenim la
sensació que aquests arxius marxen per no tornar mai
més, perquè, tal i com diu el document provisional (ja que
el document final no l'hem vist mai) «…el contracte
s'estableix per temps indefinit…» i, en el cas de restituirlo abans de la finalització del període fixat pel comodat,
l'Ajuntament de Teià haurà d'abonar les despeses
derivades de l'ús del material de conservació i treballs de
descripció que s'hagin produït. I desconeixem quin pot ser
aquest cost.
Per tant, afanyeu-vos si voleu consultar algun
document del fons històric, ara que encara els tenim en
els arxius del poble, perquè quan marxi, per ingressar a
l'arxiu comarcal del Maresme, segur que consultar-lo no
serà tan senzill com ens fan creure.
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