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El treball, el nostre compromís
Un cop més hem d’iniciar un escrit al Butlletí reivindicant la llibertat dels companys i
companyes presos i el retorn de les persones exiliades per motius polítics. Hem inaugurat nou curs amb molts reptes a assolir,
per aquest motiu ens hem posat a treballar
de valent i ja tenim aprovats els pressupostos 2020. Un pressupost conservador i ajustat a la realitat del municipi on fem incidència en l’àrea de serveis i atenció ciutadana
respecte anys anteriors on les inversions en
infraestructures n’eren les protagonistes.
Fem una clara aposta cap a la sostenibilitat,
la cultura i les noves regidories de: Cicles
de vida (infància, joventut, gent gran) i Drets
Civils i Igualtat. Cal també destacar que seguim abaixant el deute acumulat sense cap
pujada pel que fa a pressió fiscal.

Un dels reptes pels quals fa anys que
reclamem i finalment hem assolit és l’increment del servei d’autobús entre TeiàEl Masnou-Alella-Barcelona. Una aposta
que es va fer en el darrer mandat i que situacions crítiques com les viscudes amb
el temporal Gloria ens han donat la raó i
per tant celebrem que la insistència en
les nostres demandes hagin fet fruit. No
abaixem la guàrdia en aquest tema i seguirem treballant per la millora de servei
en la línia C-15.
Un altre repte que esperem ben aviat
vegi la llum és la posada en marxa de
la segona fase d’obres a l’A.E Teià, amb
tota una feina prèvia invisible, amb projectes tècnics elaborats al detall i amb
tota una sèrie d’al·legacions esmenades,

les obres s’iniciaran ben aviat i confiem
poder inaugurar dins aquest any 2020 la
nova pista. Desitgem que l’espai torni a
esdevenir centre neuràlgic del municipi
en benefici de l’esport i la dinamització
cultural.
També us volem fer partícips en la celebració del IV Maridatge dels Sentits. Fa
mesos que hi treballem en l’edició d’enguany i estem desitjant l’arribada de la
primavera perquè en veieu el resultat.
Hem volgut fer un maridatge proper i
quotidià per aquest motiu les espècies i,
en particular, el pebre seran les protagonistes.
Com veieu estem treballant de manera
acurada pel municipi perquè ens hi vam
comprometre i així ho seguirem fent.

Les crisis econòmiques us haurien d’haver ensenyat alguna cosa
El pressupost 2020 no en agrada gens.
Som davant d’una recessió econòmica de la
que ja se n’estan percebent símptomes preocupants. Davallada del mercat immobiliari,
repunt de dades de l’atur, preus d’habitatges
lloguer inflats, descens del consum... Indicadors tots ells que també foren presents en
aquella crisi de fa tant sols 12 anys. Govern
d’ERC i PSC que varen estirar més el braç
que la màniga i els governs posteriors vam
pagar-ne els plats trencats i prendre decisions impopulars i redreçar la economia municipal. N’hauriem d’haver après quelcom
d’aquell escenari decadent i dolorós.
No ens agrada que la partida de recursos
humans creixi en més de 200.000 euros i
una part important dels quals siguin apostes polítiques sense visió de poble i només

amb visió partidista. Una despesa que vé
per quedar-se.
No ens agrada que es generi una despesa
fixa i recorrent en recursos humans i que sigui finançada amb ingressos extraordinaris.
Pagar despesa corrent amb ingressos extraordinaris és un risc. Pressupostar més plusvàlua, fins a 50000 més i sentir de boca del
Govern que són al pressupost perquè calen
per quadrar el pressupost és una temeritat.
No ens agrada que cap d’aquestes noves
incorporacions sigui destinada a Serveis de
Manteniment. Una plantilla castigada per la
manca d’efectius i per un increment de feines i de zones que reclamaran el seu treball,
nous plans de millora urbana, més neteja,
més serveis, més manteniment.
No ens agrada que es compti amb ingres-

sos per ICIO (impostos de construccions i
instal.lacions) que no són recurrents i són
incerts. Tenim la experiència d’anys fa 12
enrere i una de mes recent, la negativa per
part de INBISA de tirar endavant la promoció de la darrera fase d’habitatges de la plana. No hi hem de tornar a caure, si us plau.
No ens agrada sentir de boca del govern
que com que els ingressos per IAE (impost
d’activitats econòmiques) són irrisoris, hem
de viure de les construccions.
Aquest no és el nostre model de poble, ni
els nostre model d’ingressos i de gestió
econòmica. I tots aquests advertiments els
fem des de l’experiència traumàtica no molt
llunyana i des de la prudència. Les crisis
econòmiques us haurien d’haver ensenyat
alguna cosa.
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Gent de Teià “VOTA NO” al Pressupost 2020
Un dels principals motius és l’ increment
del capítol 1, sous, en més de 200000e.El
govern torna a caure en les mateixes errades del passat, augmentant la despesa
fixa sense saber si es mantindrà l’ actual
entrada de diners, provinents sobretot de
la construcció. Si arriba una baixada d’ ingressos, hauran de ser els vilatans els que
assumeixin el pagament d’ aquesta despesa a través de l’ augment dels impostos.
Es increïble, i a la vegada irresponsable,
que aquest increment del capítol 1 sigui
viable, quan encara patim les conseqüències dels 4 milions de deute real que es
va generar per la mala gestió del govern
d´ERC i CIU de fa aproximadament una
dècada.
D’altra banda, cap de les aportacions de

GT al pressupost es va tenir en consideració, com veureu a continuació.
No hi ha inversions a curt termini, ni les
millores urgents i necessàries de carrers,
vorals, cablejat elèctric i de telecomunicacions a urbanitzacions com “La Molassa,
Rials o Pi de l’ Indià”, oblidades de fa anys.
Tampoc sembla propera la construcció
del reclamat “rocòdrom”, projecte per
cert, que ja duia ERC al seu programa
electoral del 2015”.
Arran de la desaparició, per ara, dels Pressupostos participatius, les demandes de
la gent queden oblidades, i àrees com
Educació, Gent Gran i Esports en surten
perjudicades.
Respecte medi ambient, el projecte és
gairebé nul, quan hi ha despeses evita-

bles si s’invertís en eficiència energètica.
Pel govern sembla més important tenir
una “vila florida” que sostenible. Contradictori si més no. Esperem que l’ augment
d’ hores de la tècnica de medi ambient
ens ajudi a veure quines son les intencions del govern, buides avui.
Finalment, fem ressò de l’ augment del
cost del periodista, que passa a cobrar un
sou, amb increment d’horari inclòs. Gairebé invisible fins al moment, esperem poder-lo veure ben aviat als diferents actes, i
així poder informar amb fermesa del que
succeeix.
Per tots aquest motius, entre d’ altres, el
vot de GT va ser en contra.
Trobareu més informació als espais de
Gent de Teià a les xarxes socials.

La innovacion social como modelo productivo hacia un futuro sostenible
La innovación social consiste en encontrar nuevas formas de satisfacer
las necesidades sociales que no están
actualmente cubiertas por el mercado
o el sector público, o de producir los
cambios de comportamiento necesarios para resolver los grandes retos de la
sociedad, capacitando a la ciudadanía y
generando nuevas relaciones sociales y
nuevos modelos de colaboración.
En clave municipal, el ayuntamiento
debe asumir el liderazgo con respecto
a la innovación, a través de la mejora de
los servicios públicos, la orientación a la
ciudadanía, a autónomos y empresas y
a la eficiencia operativa con el objetivo

de generar valor social.
Por ello tenemos el reto de planificar un
modelo productivo sostenible que tenga en cuenta a las familias y al medioambiente.
Debemos implementar políticas públicas de conciliación familiar, tanto para
las familias que tienen menores a cargo,
como para las que tienen a sus mayores mediante bonificaciones de la guardería pública, las permanencias antes
y después de los horarios lectivos, así
como, creación de plazas de centro de
día para nuestros mayores.
El futuro económico de nuestro municipio debe ir ligado al crecimiento sosteni-

ble y no únicamente a la subida de impuestos. En consecuencia, hay que buscar
alternativas a los vaivenes del mercado
de la vivienda. Debemos crear un ecosistema que atraiga la inversión privada
para la construcción de pequeñas oficinas, a modo de clúster, en las que podamos acoger a microempresas, preferentemente del sector digital que necesitan
poco espacio y no generan residuos.
Teià es un magnifico lugar para vivir, pero
también para trabajar.
Dichas iniciativas deben conllevar responsabilidad medioambiental e implementar la transformación sostenible de
los edificios y mobiliario público.

que on està la pista “hi proposa una millora urbana amb la creació d’un espai públic
qualitatiu amb un aparcament soterrat”,
“per a uns cent vehicles”. Així vol corregir el
dèficit d’aparcaments al centre, facilitar l’accés des de les urbanitzacions, frenar l’evasió
comercial que pateix Teià i poder “peatonalitzar” alguns carrers o places.
ERC, JXCAT i GT han votat NO al pàrquing:
diuen que ja van treballar molt en l’actual
projecte i que refer-lo demoraria la nova
pista. Però el contracte dona 2 anys més per
construir-la! No entenem per quin estrany
motiu o interès s’hi oposen al pàrquing.
Creiem que, ara, l’Ajuntament podria adquirir la propietat del pàrquing a canvi,
simplement, de la nova pista per l’AE. In-

clús generaria ingressos (algunes places en
concessió, lloguer de cotxes elèctrics...), a
més d’aconseguir un centre del poble més
atractiu i potent.
També hem denunciat que en l’actual projecte de la pista hi falten l’informe de prevenció d’incendis, el pla d’autoprotecció i la
memòria de seguretat; i que falta calcular
quin serà el cost durant els 75 anys i com
el pagarem. ERC, JXCAT i GT han contestat
que, si de cas, ja se’n preocuparan després.
Se’ns ha escridassat i dit que “el que passa és que el PSC-TEIÀ no coneix el poble”.
Doncs escolteu: la nostra llarga tradició republicana concep la política municipal basada en la raó i oberta a totes les veïnes i
veïns. Treballem pel Teià de totes i tots.

I tu: ets republicà?
La pista de bàsquet del passeig de la Riera,
propietat privada de l’Agrupació Esportiva
Teià (AE), fou clausurada pel seu pèssim
estat.
L’AE no tenia diners per rehabilitar-la i al
2018 va signar un contracte amb l’Ajuntament (ERC, JXCAT i GT) que permetrà a
aquest fer activitats diverses, a canvi de costejar les obres (uns 300.000 €) i tot el manteniment, subministraments i assegurances
fins a 75 anys. L’AE manté la propietat i l’ús
prioritari.
El PSC-TEIÀ hem recolzat rehabilitar la pista.
A més, hem plantejat construir un pàrquing
a sota, com diu el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM).
El POUM (aprovat per ERC, JXCAT i GT) diu

