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GRUPS MUNICIPALS

Malauradament, tornem a iniciar 
l’escrit al Butlletí Municipal demanant 
l’amnistia per a totes les persones re-
presaliades per l’Estat espanyol per 
motius ideològics i polítics.

Aquest mes de juny, complíem el 
primer any del mandat i fèiem un 
balanç de tots els objectius assolits 
malgrat les condicions adverses. Ben 
aviat s’inaugurarà la pista de l’AE 
Teià. A més, s’han pogut realitzar un 
conjunt d’activitats culturals seguint 
les normes sanitàries que ens han 
permès gaudir d’una #CulturaSegu-
ra, hem fet que la Cella Vinària fes un 
gir que ben segur atraurà més visi-

tants i hem reobert els equipaments 
municipals amb totes les mesures 
necessàries.

Agraïm de cor l’esforç de la ciuta-
dania de Teià al llarg de les setma-
nes de confinament. Gràcies infinites 
també a totes les persones de la xar-
xa de voluntariat per la feina feta i a 
qui va fer possible el Casal d’Estiu, 
tot i que no era fàcil.

La COVID-19 ha desestabilitzat 
econòmicament i emocionalment 
moltes famílies. Per aquest motiu, 
aquells pressupostos per al 2020 
que vam presentar el passat gener 
han estat revisats per posar l’accent a 

el vessant social, tot ampliant els re-
cursos econòmics destinats a l’àrea 
d’atenció a les persones.

L’equip de Govern municipal ha 
treballat amb responsabilitat per 
seguir donant el millor servei pos-
sible a la població, malgrat totes 
les restriccions i els canvis cons-
tants d’última hora. Per això, totes 
les activitats que estem planificant 
des d’ara fins a finals d’any reunei-
xen totes les mesures sanitàries i us 
encoratgem a participar-hi per con-
tinuar fent poble.

Recordeu:
Mans - Distància – Mascareta – Seny

Un Ajuntament disposa de dues grans 
eines per dibuixar el futur econòmic de 
poble i dels seus vilatans: La primera, i 
potser la més important, el pressupost. 
Tal com el seu nom indica, és, d’una 
banda, una previsió d’ingressos de l’ens 
local convertida en una fotografia, més 
o menys nítida, de quina recaptació po-
drà tenir l’Ajuntament (impostos, sub-
vencions, preus públics, transferències 
d’altres administracions...) i, d’altra ban-
da, un dibuix de quines són les priori-
tats del Govern en matèria de despesa, 
és a dir, on abocarà els diners ingres-
sats. La segona eina són les ordenances 
municipals, on es regula l’import de l’IBI 
per l’any següent, i altres impostos.

En un moment com el que estem, en-
mig d’una crisi sanitària immensa i que 
repercuteix i repercutirà en l’economia 
mundial, també la dels teianencs i te-
ianenques, ens sorprèn en gran me-
sura que el Govern de CaT-ERC hagi 
defugit del Ple d’Ordenances (històri-
cament es fa a l’octubre) i de l’oportu-
nitat de reduir, ni que sigui transitòria-
ment, l’import de l’IBI per a l’any 2021, 
tenint en compte que la crisi causada 
per la COVID-19, serà profunda i se-
vera. I més per a un ajuntament amb 
cintura econòmica, i amb un romanent 
de tresoreria acumulat pels volts de 
5.000.000€ que li permetria invertir 
sense témer la reducció d’ingressos 

per IBI. Per a les famílies, mantenir 
l’IBI, si aquestes famílies tenen menys 
ingressos (atur, ERTO, baixes per posi-
tius COVID, etc), vol dir MÉS PRESSIÓ 
FISCAL.

Hem posat diferents mesures sobre 
la taula per afavorir el comerç, hem 
fet propostes per a combatre la crisi, 
però el govern ha fet tard i ha mostrat 
manca d’anticipació. Malgrat tot, Junts 
per Catalunya Teià som aquí per fer-
los memòria, al costat dels teianencs i 
teianenques i per afirmar que els bons 
governs són els que en situacions difí-
cils prenen decisions valentes i no dei-
xen perdre una oportunitat que afavo-
riria tota la ciutadania.

Balanç del primer any de mandat

No modificar les ordenances en temps de crisi, una oportunitat perduda!
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Estem vivint temps convulsos on la 
covid-19 s’ha apoderat de la normalitat 
de les nostres vides i on la situació que 
ens toca viure avui és de total adapta-
ció i canvis constants. Des de Gent de 
Teià, primer de tot, volem expressar el 
nostre suport a totes les famílies que 
durant aquests mesos han perdut algun 
esser estimat o han hagut de passar per 
aquesta malaltia. També el nostre suport 
i agraïment a tots els professionals, vo-
luntaris i persones anònimes que han 
estat i segueixen sent, en la primera línia 
d’actuació. Moltes gràcies a totes i tots.

Davant d’aquesta situació, ara més 
que mai hem de ser solidaris amb la 
gent que ho està passant malament. Per 

això, dins dels paràmetres que ens per-
meti la llei, hauríem de destinar bona 
part dels aproximadament 4 milions 
d’euros de romanent 2019 a ajudar a les 
famílies que ho necessitin.

Aquestes mesures passen per dife-
rents àmbits. Ajuts als comerços, bars i 
restaurants i altres establiments que es 
veuen afectats pel tancament imposat 
pel govern. Ajuts als empresaris i autò-
noms, que el seu negoci també es veu 
greument afectat per la crisi.

O ajuts directes també pels vilatans, 
els quals veuen com els seus ingres-
sos cauen i no poden fer front a moltes 
despeses diàries, de primera necessitat. 
Aquestes mesures han de ser prioritat 

del govern. A més apostem per altres 
línies d’inversió:

- Eficiència energètica, en energies al-
ternatives, que ens farà estalviar diners.

- Més neteja als carrers i cobrir amb 
fustes els contenidors, com tenen molts 
altres pobles, que a més de millorar l’es-
tètica del carrer, ordena la brossa i evita 
que es depositi en espais no permesos.

- Arreglar els carrers i les seves voreres 
malmeses..

- Soterrament de tots els cables elèc-
trics i de telecomunicacions de tot el 
poble.

Desitgem que totes i tots estigueu bé 
i confiem en que temps millors vindran i 
ens en sortirem.

Hace un año y medio que nuestros 
vecinos nos otorgaron su confianza 
para trabajar por nuestro municipio. En 
este tiempo hemos puesto en valor la 
labor de nuestra Policía Local y la ne-
cesidad de mejorar sus recursos para 
disponer de una plantilla estable que 
pueda garantizar un mejor servicio a la 
ciudadanía, tambien hemos defendido 
nuestro modelo de pueblo basado en 
un crecimiento sostenible, que no im-
plique un aumento de la presión fiscal.  
Durante la crisis sanitaria hemos asu-
mido la responsabilidad de presentar 
propuestas como la subvención de pla-
zas de la guardería privada de nuestro 

municipio y hemos liderado diferentes 
iniciativas llevando a los plenos asun-
tos de interés para la ciudadanía como 
la conciliación laboral y familiar en la 
situación provocada por la covid-19, la 
salvaguarda de los ahorros de nuestro 
ayuntamiento o el establecimiento de 
un plan municipal contra la Okupación 
de viviendas. Hemos apoyado las inici-
ativas de los otros grupos municipales 
que persiguen el interés general y el 
reconocimiento a colectivos que han 
hecho un gran esfuerzo durante esta 
pandemia.

Nuestra propuesta incluye también 
participar en la agenda social y cultu-

ral de nuestro municipio, por ello, en el 
mes de febrero impulsamos la primera 
fiesta del día de Andalucía que fue un 
éxito de asistencia y trabajaremos para 
que tenga carácter anual, cuando las 
condiciones sanitarias lo permitan. 

Mucho trabajo hecho, pero mucho 
por hacer. Este próximo noviembre 
llevaremos al pleno un tema de actuali-
dad, como es la libertad de elección de 
la jornada continua en los colegios de 
nuestro municipio, queremos abrir ese 
debate porque creemos en la libertad 
de las familias para elegir los horarios 
que mejor se adapten a sus necesida-
des en la coyuntura actual.

Primer, volem agrair a la ciutadania, i 
també als servidors públics, empreses i 
teixit associatiu, l’esforç que fan contra la 
COVID. I traslladar el nostre escalf als qui 
han patit de més a prop els seus estralls.

Per superar aquesta crisi cal polítiques 
d’ajut a persones i empreses, reforçar els 
serveis públics i lleialtat entre governs i 
amb els seus ciutadans.

Així, tots els grups municipals (també 
PSC) hem recolzat l’aprovació d’un ajut per 
mantenir el Bambi; o mocions reclamant 
al govern espanyol mesures de conciliació 
laboral i permetre als ajuntaments usar el 
superàvit.

Però a l’hora de reclamar mesures al Go-
vern de la Generalitat, altres grups han pre-
ferit el “quedar bé” amb el seu partit.

Com l’abstenció d’ERC a la moció perquè 
la Generalitat pagui el deute pendent per 
l’escola bressol; o el NO de JXCAT i ERC a 
exigir-li millor finançament local i que aixe-
qui la suspensió de l’ajut a lloguers.

El més sorprenent és el NO de JXCAT i 
ERC a la nostra moció contra el tancament 
del servei d’urgències 24 hores que el CAP 
del Masnou presta a Alella, El Masnou i 
Teià.

Degut a la COVID, el Departament de 
Salut de la Generalitat (ERC) ja va reduir 
l’horari només de 20 a 22h i caps de set-
mana de 8 a 14h. Però al juny decidí supri-
mir-lo del tot i que havíem d’anar al CUAP 
de Badalona (Dr. Robert), per sempre.

Salut inaugurà el CUAP, fa un any, per 
descol·lapsar les urgències als hospitals i 

resoldre un dèficit al Baix Maresme. Ara diu 
que permet suprimir les urgències del CAP 
del Masnou, perquè aquest té poques mà-
quines (el normal en urgències dels CAP) i 
poques visites (les de sempre).

En saltar la notícia, els tres alcaldes (ERC) 
van dir no saber res.

De moment, Salut aturà la supressió, per 
“l’augment d’activitat registrat els últims 15 
dies” (?); però al Ple de setembre a ERC se 
li mig escapà que és “per les pressions so-
cials que hi ha hagut”.

Felicitem les veïnes i veïns que s’han au-
toorganitzat per manifestar-se i recullen 
signatures en col·laboració amb molts co-
merços.

Pel PSC són “retallades” de la dreta de 
sempre. Volem les urgències 24h!

Amb què gastar el romanent, en temps de pandèmia

La satisfacción de trabajar por y para la ciudadania

Al fons, a la dreta


