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ENTREVISTA A YAGO ALBERT, REGIDOR D’HISENDA I GOVERNACIÓ 

“Apliquem el criteri de prudència en matèria fiscal i 
pressupostària”

Yago Albert és regidor d’Hisenda i 
Governació en representació d’ERC-
Compromís amb Teià.

Des del seu màxim històric, quina 
és la situació actual del deute muni-
cipal i quin pla d’amortització hi ha 
previst?

La situació està força sanejada. 
Els bons resultats pressupostaris i la 
prudència en la gestió han permès 
d’anar eixugant el deute existent. Si 
bé hem aprofitat alguns crèdits de 
la Diputació per fer-hi inversions, 
l’import sol·licitat sempre ha estat 
per sota de l’amortització anual, a ti-
pus d’interès zero i a retornar en 10 
anys. A finals de 2018 el capital pen-
dent d’amortitzar estarà al voltant 
d’1.400.000 euros. Això situa l’en-
deutament en un 20% respecte del 
pressupost, una xifra realment bona.

I la resta d’indicadors què diuen?
Procurem ser estrictes en l’acom-

pliment dels objectius d’estabilitat 
pressupostària. Els resultats pressu-
postaris positius han permès que es 
generés tresoreria, i això ha  facilitat 
que es reduïssin el terminis de pa-
gament a proveïdors fins als 30 dies  
de mitjana. També el creixement en 
recursos humans, necessari després 
d’una època de crisi amb fortes re-
tallades, ha estat sempre ajustat als 
criteris marcats per la llei. 

Un cop més, la liquidació del pres-
supost ha estat positiva i les previ-
sions d’ingressos per obres i plus-

vàlues són optimistes. Davant d’una 
nova fase d’expansió, quines lliçons 
hem après del passat?

Els ingressos amb més variabilitat 
s’han comportat molt favorablement 
en aquests darrers dos anys i això 
ens ha donat més liquiditat i ens ha 
permès destinar el romanent a in-
versions addicionals que no estaven 
inicialment previstes al pressupost 
anual. Les fases d’expansió, sobretot 
si són sostingudes, poden propici-
ar que ingressos que són molt va-
riables com ara les plusvàlues o les 
llicències urbanístiques es calculin 
amb massa generositat per augmen-
tar unes despeses que després costa 
reduir. En aquest sentit, hem aplicat 
el principi de prudència en la planifi-
cació d’ingressos i despeses. 

Per primer cop, Teià posa en mar-
xa un procés de pressupostos parti-
cipatius. Com valoreu l’experiència?

Encara es difícil de valorar ja que 
estem enmig del procés, però no tinc 
dubte que serà positiva. El fet que 
els veïns aportin directament les se-
ves idees per millorar el poble és re-
alment engrescador. Aquest primer 
any els hem dotat amb de 100.000 
euros, una quantitat prou important 
per abordar intervencions de calat.

Recentment s’ha incorporat 1 mi-
lió d’euros addicional al capítol d’in-
versions gràcies a l’escreix generat 
el 2017, de manera que el pressu-
post real per 2018 ascendeix a 8,1 
milions d’euros. Com s’ha generat 
aquest superàvit? 

Els ingressos recurrents que pro-
cedeixen dels padrons, com ara l’IBI, 
l’impostos de vehicles o la taxa de 
la brossa, són molt estables i han de 
permetre sufragar una part substan-
cial dels compromisos de despesa, 
com ara les nòmines i els contractes 
de serveis municipals com la neteja 
viària. En canvi, els increments dels 
impostos de més variabilitat s’hau-
rien de destinar preferentment a 
inversions. Aquest principi possibi-
lita, en moments com l’actual, que 

l’Ajuntament generi superàvit. La 
incorporació d’aquest romanent al 
pressupost de l’exercici següent ens 
permet d’abordar noves inversions 
financerament sostenibles i sense 
cap tipus de risc, una vegada cone-
gut l’excedent.

Hi ha qui critica la pressió fiscal 
perquè troba que els serveis que rep 
no s’adeqüen a allò que paga. Quina 
és la política tributària pel que fa a 
impostos i taxes municipals?

Dels tres anys que hem regulat l’IBI, 
que és l’impost més impopular, tant 
el 2016 com el 2018 tots els grups 
municipals vam decidir ajustar el 
coeficient corrector perquè l’ingrés 
global es mantingués en les matei-
xes xifres que l’any anterior. Només 
el 2017 no es va tocar el coeficient i 
això va comportar un increment mo-
derat de l’IBI per sota de l’IPC. Quant 
a la plusvàlua, el 2017 la Diputació 
ens va informar que podíem fer una 
correcció voluntària del valor cadas-
tral dels immobles i aplicar-hi una 
correcció de 0,87. Ens hi vam acollir i 
aquesta reducció té una repercussió 
immediata en el càlcul de la plusvà-
lua, que queda alleugerit. La resta 
d’impostos i taxes s’han mantingut 
invariables.

La gent està molt amoïnada pels 
robatoris a domicilis. Quines són les 
xifres reals i què s’està fent des de la 
Policia Local?

El Maresme està patint una onada 
de robatoris i Teià no és l’excepció. 
L’impacte ha estat important a la tar-
dor i fins al mes d’abril, quan hi ha 
més hores de foscor i els lladres po-
den actuar amb més impunitat. Des 
de la Policia hem treballat en diver-
sos fronts. A nivell intern hem incre-
mentat efectius, hem creat la figura 
del caporal i hem establert reforços 
vigilància en els moments i llocs de 
més afectació. En el front extern hem 
treballat coordinadament amb els 
Mossos d’Esquadra organitzant dis-
positius de control i col·laborant en 
les investigacions. g
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Seguim treballant per Teià
Altre cop tornem a fer l’escrit del nostre 

grup municipal amb persones empresona-
des i exiliades per motius polítics. Aprofitem 
aquest espai per denunciar, altre cop, la re-
pressió que està duent a terme l’Estat Espa-
nyol contra persones i col·lectius que defen-
sen opcions legítimes i democràtiques.  

Centrant-nos al municipi, des de CaT-
ERC, valorem positivament el curs que 
tanquem, tot i això la feina no s’atura i 
continuem desenvolupant nombrosos 
projectes. Mostra d’això són les obres de 
millora del clavegueram de la Riera, que 
de moment van seguint els terminis pre-
vistos i que han de suposar una millora 
notable en la segurtat viària i la salubritat 
de les clavegueres de Teià. Una obra que, 
som conscients, comporta molèsties però 
és una acció necessària per al municipi i 
que el resultat serà molt positiu. 

Un altre punt a destacar és en el capítol 
d’inversions generades a partir del roma-
nent que s’ha desbloquejat aquest any. A 
l’hora de fer el repartiment d’aquests recur-
sos, s’ha prioritzat les inversions previstes 
al Pla Actuació Municipal. Per aquest motiu 
s’ha apostat per realitzar feines de millora 
de la via pública, en espais municipals o 
posant gespa artificial al camp de futbol 
de Sant Berger, una reïvindicació històrica 
i necessària perquè el futbol base del nos-
tre municipi pugui tirar endavant. Apostem 
per potenciar un municipi cohesionat, on 
els infants i joves puguin practicar l’esport i 
no haver d’anar a altres municipis. 

També volem parlar de la feina que 
s’està fent amb les franges perimetrals de 
protecció contra el foc. Aquests mes de 
juliol es duu a terme l’actuació d’aclarida 
i estassada al sector de Sant Berger amb 
l’objectiu de reduir el risc d’incendi, com 
s’ha anat fent per sectors a tota la franja 
de delimitació del municipi.

D’altra banda, aprofitant les vacances d’es-
tiu, a l’escola es realitzaran, com cada any, 
obres de millora. Enguany amb la pavimen-
tació del pati d’educació infantil, la instal.la-
ció d’un sorral al pati gran i el canvi de llums 
a les aules per millorar-ne la il.luminació i 
l’eficiència, amb una inversió de 56.000€.

Per últim, valorar positivament el pro-
cés iniciat per la regidoria de participació 
ciutadana dels pressupostos participatius, 
on ja estem immersos en la fase de pre-
sentació de les propostes validades que 
es votaran a partir del 24 de Setembre.  

En resum, continuem treballant per fer 
un Teià millor! g

Molta feina feta, molta per fer!

Enfilem la recta final del mandat i des de 
el grup municipal del PDeCAT-JuntsxCat 
ens sentim orgullosos del grau de compli-
ment del programa electoral amb el que 
ens vàrem presentar a les darreres elec-
cions municipals del 2015. Malgrat tenir 
tant sols dos regidors en govern, estem 
satisfets del nostre grau d’implicació i in-
fluència, d’esperit de treball, de compro-
mís amb la vila de Teià i de defensa dels 
interessos dels teianencs i teianenques. El 
grup municipal del PDeCAT-JuntsxCAT ha 
demostrat històricament que som capaços 
d’establir acords de Govern amb un ampli 
espectre de forces municipals, sense línies 
vermelles i avantposant l’interès general 
per davant de qualsevol altra qüestió par-
tidista, amb el benentès que la defensa 
de la llibertat de Catalunya i dels presos 
polítics i exiliats i la lleialtat als presidents 
Torra i Puigdemont són qüestions innego-
ciables. Aquesta és la nostra línia vermella!

Ens agrada el treball i el bé comú i, en 
aquest sentit, qualifiquem de molt bona 
l’entesa amb els regidors i l’Alcaldia de 
CaT+ERC. Treball i diàleg intens i perma-
ment per assolir fites. En la recent incorpo-
ració de romanent  de tresoreria aprovada 
en el darrer Ple, farem un darrer impuls 
per acomplir amb el Pla d’Acció Munici-
pal 2015-2019 consensuat per ambdues 
forces de Govern i que es tradueixen en 
inversió en la via pública i en la millora 
d’equipaments municipals i patrimoni 
històric (Camp de Futbol de Sant Berger, 
Casa Municipal de Cultura, Ca la Cecilia, 
Casal de Joves, Sagrat Cor, Creu de Ter-
me, Casa de la Vila), així com el compromís 
ferm de l’arranjament de la pista de l’AE 
Teià pel 2019, fruit del conveni bilateral de 
la cessió d’ús de superfície. Inversions, to-
tes elles, prioritàries i necessàries.

Naturalment, però, moltes propostes 
que portàvem en el programa no les hem 
pogut dur a terme, però les defensem amb 
dents i ungles i formaran part del nostre 
programa de les municipals de 2019. Te-
nim propostes concretes per a problemes 
concrets, alguns persistents durant anys i 
anys. Hi treballem intensament, perquè hi 
creiem!

Malgrat tot, el balanç és satisfactori i la 
feina a fer és gran, molt gran. El nostre es-
perit de servei públic resta més ferm que 
mai. Teià s’ho mereix!. g

El consens deixa pas a la cursa 
per les eleccions

A menys d’un any de les eleccions el go-
vern es distancia d’aquella declaració d’in-
tencions de l’ inici de la legislatura, basada 
en la recerca del consens amb la oposició.

Aquest fet es va evidenciar clarament en 
el darrer ple, on es va aprovar, amb el vot 
en contra de GT, la incorporació de gairebé 
1 milió d’Euros del romanent per inversions 
per aquest any. El menys teniment cap a GT 
fou evident, ja que es van obviar totes les 
nostres aportacions.

No es destina un sol euro a l’escola el CIM, 
tot i tenir un informe de la Diputació que cal-
cula en 3 milions la inversió necessària. La 
infraestructura es deteriora dia rere dia, i tot 
i ser una prioritat pels serveis tècnics muni-
cipals (per seguretat), canviar la instal·lació 
elèctrica (despesa valorada en 150.000 €), 
no hi ha cap intenció de fer-ho. Si ara que 
tenim diners, no es planteja fer aquesta in-
versió, quan es podrà dur a terme?

Es destinen 195.000 € (en total 260.000e) 
per posar gespa al camp de Futbol. Una des-
pesa que a dia d’avui no va acompanyada de 
cap projecte real d’inversió. La millora d’aquest 
equipament esportiu no passa només per col-
locar gespa damunt d’ un camp de sorra, sinó 
per adequar el conjunt de la instal·lació: vesti-
dors, grades, caldera, enllumenat. GT teníem 
idees a aportar, fins i tot un atrevit projecte, 
consensuat al seu dia per representats de tots 
els grups municipals, basat en una instal·lació 
que s’ autofinançava, no solament en la seva 
construcció, sinó també en el seu manteni-
ment. El govern actual ha actuat totalment a 
les nostres esquenes amb aquest projecte. 
Creiem que una inversió d’ aquesta magnitud 
per a Teià hauria de tenir el consens de tots.

Tampoc es destina cap partida a Serveis 
Socials, Gent Gran, Sanitat, Cooperació, i 
Infància, ni en millores en el reciclatge de la 
brossa, mentre seguim tenint una via públi-
ca plena d’excrements de gossos. En canvi 
sí que gastaran 20.000 € en un panell infor-
matiu, del tot innecessari, que respon més 
a un objectiu estètic que no pràctic.

Els problemes d’un poble poden arribar 
a canviar notablement durant 4 anys, i mal-
grat existir un programa electoral com a full 
de ruta, els polítics han de ser flexibles per 
tal de resoldre les necessitats que va sor-
gint, i no pensar únicament  en el present, 
sinó en les futures generacions.

Per acabar, una reflexió: Es curiós que el 
govern promogui un pla de participació 
per a tots els vilatans, quan en canvi s’ ob-
vien totalment les propostes i opinions del 
nostre grup, tot i representar una tercera 
part de l’ electorat. g


