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COMPOSICIÓ DEL CARTIPÀS MUNICIPAL

Canvis en l’estructura de l’equip de govern arran del canvi
d’alcaldia i la renúncia a l’acta de regidor d’Andreu Bosch
El ple del passat 16 de juliol va aprovar per unanimitat la renúncia a l’acta
de regidor de qui ha estat alcalde de
Teià durant els darrers 6 anys, Andreu
Bosch. Cal destacar que la renúncia
ha estat forçada per la incompatibilitat de mantenir el càrrec un cop assumida la nova responsabilitat d’Andreu
Bosch com a cap de l’Àrea de Llengua i
Universitats a l’Institut Ramon Llull.
Bosch va ser nomenat el passat 2 de
juliol pel Consell de Direcció, a proposta del director de l’Institut, Josep
Bargalló, iniciant així una nova etapa

en la gestió pública amb l’objectiu de
projectar a l’exterior del país la llengua
i la cultura catalanes, així com la seva
difusió i ensenyament fora del domini
lingüístic.
Aquest fet, afegit al canvi d’alcaldia
que es va fer efectiu en el ple del passat
30 de juny, ha propiciat alguns canvis
en el cartipàs municipal. Durant els
propers dos anys, tal i com establia el
pacte de govern signat entre les forces polítiques d’ERC i CiU l’any 2007,
ocuparà el càrrec d’alcalde l’anterior
regidor de Cultura i primer tinent d’al-

calde, Josep Botey, portant les àrees
d’Urbanisme i Serveis. I passarà a ocupar el càrrec de regidora, enlloc d’Andreu Bosch, Sara Pérez, número 7 de la
candidatura d’Esquerra a les eleccions
municipals del 2007.
Aquesta remodelació del govern,
comporta una retallada en l’import total del sous bruts d’alcalde i regidors de
govern d’un 5,62% respecte la situació
anterior i d’un 7,79% respecte el govern de la legislatura anterior (2007).
La composició del cartipàs municipal
queda, doncs, de la següent manera:

Josep Botey (CiU)
Alcalde, amb les àrees assignades
d’Urbanisme i Serveis

Emma Peiró (ERC)
Primera tinenta d’alcalde
Regidora de Cultura, Educació
i Medi Ambient

Clara Mir (ERC)
Segona tinenta d’alcalde
Regidora de Joventut, Comunicació,
Participació Ciutadana i Cooperació

Josefina Ribas (CiU)
Tercera tinenta d’alcalde
Regidora de Recursos Humans
i Seguretat Ciutadana

Anna Maria Balada (ERC)
Quarta tinenta d’alcalde
Regidora d’Hisenda i Mobilitat

Jordi Soler
Regidor de Promoció Econòmica
i Esports

Sara Pérez
Regidora de Sanitat,
Benestar Social
i Gent Gran
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Discurs de presa de possessió de l’alcalde
de Teià, Josep Botey
Fragments de la seva intervenció durant el ple d’elecció del nou alcalde
Honorable president del Parlament de
Catalunya, diputats, alcaldes, regidors i
regidores, teianencs amics i amigues, moltes gràcies per acompanyar-nos. Des de fa,
ben bé 40 dels meus 51 anys, que he estat
col·laborant d’una manera o altra amb el
teixit social de la nostra vila, formant part
d’entitats com la Societat La Flor la Palma,
la Coral Esclat, el Moviment cultural del
Jovent, la revista Quelcom, la Colla Sardanista, els tres grups de teatre de Teià...
i sempre ho he fet amb la ferma premissa
d’estimació i treball pel meu poble.
Avui, accepto amb orgull el càrrec de
més responsabilitat que pot tenir un
ciutadà envers el seu municipi: el d’alcalde. Em sento profundament honorat
i il·lusionat, conscient de la responsabilitat que vosaltres, teianencs i teianeques
m’heu encomanat, i serè, perquè sé que
alcalde i regidors caminem en la mateixa
direcció de treballar pel present i pel futur
del nostre poble.
Arribar fins aquí és fruit i mèrit de moltes persones a les quals avui públicament
vull agrair. Primer als teinanecs i teianeques que ara fa dos anys varen donar la
confiança del seu vot al grup de CiU que
jo encapçalava i que va servir per ser una
forca determinant a l’hora de constituir el
govern municipal; als companys i companyes de candidatura i de federació que

amb el seu esforç i recolzament van esdevenir peces clau per aconseguir aquest
resultat; als regidors de CiU que han estat
al meu costat durant la legislatura anterior, l’Antoni Brincau i l’Elena Ros; i als regidors que m’acompanyen actualment al
govern, en Jordi Soler i la Fina Ribas; a la
meva família, sobretot a les meves filles a
les quals he robat moltes hores; al meu
pare Joaquim Botey i al meu sogre Martí
Creus, alcaldes tots dos de Teià, que em
van mostrar el camí del compromís amb
el nostre poble; i als regidors d’ERC, especialment al seu cap de llista, l’Andreu
Bosch, per la seva lleialtat al pacte de govern que ambdues formacions vàrem signar ara fa dos anys.

“És per a mi una motivació
especial fer l’esforç en només
dos anys de legislatura”
I vull donar un èmfasi especial a aquest
fet, perquè per a alguns vilatans i vilatanes
se’ls feia difícil creure en un govern format per CiU i ERC. Però no sols ha estat,
aquest, un govern lleial amb els seus compromisos, sinó que ha estat responsable i
eficient, bàsicament perquè els regidors i
regidores que l’hem format, hem treballat

Josep Botey rebent la felicitació del President del Parlament de Catalunya, Ernest Benach.

amb l’única finalitat del progrés de Teià,
deixant de banda els partidismes, que en
tants exemples i ocasions al nostre país
han servit per malmetre molts esforços.
Les regidores i els regidors de govern hem
tingut i tenim molt clar que Teià necessita
un govern fort i unit, i que per damunt
dels criteris personals i polítics, només
amb la cohesió i el consens podíem fer
front a uns anys que s’endevinaven difícils.
En primer lloc, pels molts projectes que es
van heretar de la legislatura anterior i que
s’havien de finalitzar i endegar com a nous
serveis per als teianencs, i en segon, per la
gestió d’una etapa de crisi que ens obliga i
ens obligarà a ser molt acurats en les decisions de govern.
[...] Doncs bé, podríem dir que també al
nostre ajuntament, com a molts del nostre
país, tanquem una etapa d’uns anys en què
la situació econòmica ha permès portar a
terme molts dels projectes que els nostres
municipis necessitaven. [...]
Però la situació econòmica de crisi generalitzada que pateix la nostra societat
s’ha encebat especialment amb els ajuntaments i hem pogut veure com minvaven els ingressos, sobretot per llicències
d’obres, que afegit a un injust i desequilibrat finançament de l’estat als municipis,
ens ha portat a una situació complicada
que només pot corregir aquesta manca

Botey durant el discurs de presa de possessió.
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d’ingressos, amb la ferma decisió del govern de contenir les despeses mitjançant
un pla de sanejament. [...]
I és des del convenciment que ha arribat
el moment obligat de la mesura, del control i de la contenció, que us convido a
tots a confiar en aquest govern i en aquest
alcalde. Als vilatans i vilatanes perquè entenem que ara toca tenir cura d’aquells
serveis més propers, quotidians i necessaris que de cap manera podem restringir malgrat la crisi, als regidors de govern
perquè han demostrat en aquests dos anys
que, lluny de sectarismes, les úniques sigles que han determinat les seves decisions i treball han estat les que composen
el nom de Teià, i als grups de l’oposició
perquè el moment de crisi que viu el nostre país i també Teià, necessita del treball i
la col·laboració de tots. I no és una frase
feta. N’estic convençut. [...]

“Procuraré ser fidel a les meves conviccions i ser digne de
la sort que m’heu regalat”
Però tot i això, com a govern, assumirem els compromisos de futur que la nostra societat ens reclama i exigeix:
Com ara la preocupació de la ciutadania per la creixent destrucció de llocs de
treball que malauradament afecta cada
cop a més famílies de la nostra vila. Per
tant, serà una prioritat per aquest govern
tornar a emprendre les negociacions per la
construcció de la zona industrial terciària
de la Plana, l’ampliació de la zona industrial de Buvisa, pendent de l’aprovació de
la Generalitat i la reactivació del projecte

de Can Munt. És imprescindible l’establiment d’empreses de serveis i indústries per
assegurar l’oportunitat de llocs de treball
al nostre poble.
També els joves són els més afectats per
la manca de treball i l’accés als primers habitatges, per aquest motiu, a més dels 93
habitatges, en bona part per a joves, que
aquesta propera tardor/hivern podrem adjudicar al sector de La Plana, el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal preveu en
cadascuna de les seves operacions urbanístiques, nous habitatges públics dels quals
els joves seran els principals beneficiaris.
També l’aprovació definitiva del POUM,
després de cinc anys de treballs per part
dels grups municipals, els serveis tècnics
i l’equip redactor, és una de les fites que
aquest govern també s’ha imposat per escometre.
Seguirem treballant en els projectes cívics dels nostre municipi, com l’ampliació
i reforma de l’escola el Cim, la restauració
de la Masia de Can Llaurador, la construcció de les aules de batxillerat del Centre
d’Ensenyament Secundari i el Centre Cívic d’entitats, tots ells projectes subvencionats, prioritzant-los segons la disponibilitat econòmica.
L’atenció a les polítiques socials: per a
la gent gran, família, dones, immigrants
i discapacitats, treballant per la cohesió
social, la protecció del comerç i emprenedors, la col·laboració amb les entitats i
associacions que formen el teixit social del
nostre poble, amb el medi natural, amb la
cultura i el nostre patrimoni, amb l’esport,
amb la joventut… Aquest serà el nostre interès, com ho ha estat en aquests dos anys
darrers, fins allà on els nostres recursos ho
permetin.

Josep Botey depositant el seu vot a la urna en l’elecció del nou alcalde de Teià.
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Sóc molt conscient que arribo a l’alcaldia per un pacte de govern. Però això no
minvarà la meva voluntat i la il·lusió de
treballar per Teià. Ans el contrari, és per a
mi una motivació especial, un repte, de
fer tot l’esforç en només dos anys. [...]
Pel que fa a mi, procuraré amb tota
humilitat ser fidel a les meves conviccions i ser digne de la sort que m’heu
regalat al rebre l’honor de ser alcalde de
Teià.

“Tinc clar que alcalde i regidors
caminem en la mateixa direcció de treballar pel present i
pel futur del nostre poble”
I finalitzo amb el recurs de la poesia, llegint-vos uns versos de la sardana que Víctor Ferrús va dedicar a Teià. I que diu així:
“Vila Nostra, Vila aimada,
Terra de vinya i clavell,
Qui et contempla una vegada,
es llangueix d’encantament.
Encisats per ta bellesa,
tots fills no es cansen de dir,
que compliran la promesa
d’estimar-te fins morir”
Aquesta és també, avui, la meva promesa. La meva promesa d’alcalde. La promesa del vostre alcalde.
Visca Teià i visca Catalunya!
Josep Botey
Teià, 30 de juny de 2009
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Discurs d’acomiadament d’Andreu Bosch
com a alcalde de Teià
Fragments de la seva intervenció durant el ple del 30 de juny de 2009
Fa pocs dies escrivia al Tribuna Maresme
un article d’opinió en què afirmava que la
política municipal és efímera i que, si més
no, així l’he entesa i així l’entenc. És un
repte de servei a la comunitat, a la ciutadania més propera. Després de 6 anys a l’alcaldia de Teià, d’ençà de 2003, ha arribat
el moment d’acomiadar-me’n, tot fent-ne
balanç, perquè avui renuncio formalment
a aquest càrrec de responsabilitat, pel
pacte de govern entre CiU i ERC, força a
la qual he representat els 10 darrers anys
com a càrrec electe.
I hi deia que me n’anava amb un bagatge força satisfactori. I avui hi vull insistir,
sense gaires estridències, però amb una valoració positiva d’aquesta etapa de sis anys
liderada per ERC.

“No m’he penedit ni un instant
de compartir l’alcaldia, perquè
mai he actuat en clau personal, sinó en clau de garantir un
projecte de poble”
Si hom compara el Teià de fa sis anys (el
del 2003) amb el d’ara, hi trobarà un gran
canvi en equipaments, en infraestructures
i en millores urbanístiques innegable. Tot
al servei dels conciutadans i conciutadanes de Teià. Hom hi descobrirà una nova
manera d’entrar al poble, amb una nova

carretera de connexió directa del casc urbà
amb la N-II; hom hi descobrirà també
unes entrades enjardinades i urbanitzades de nou per l’antiga carretera de Teià
(pel barri de Vallbellida, ara dignificat) i
també per l’avinguda Roca Suárez-Llanos,
a cavall dels itineraris verds de la Plana i
de la Solera. També hi trobarà nous equipaments bàsics per al benestar de la ciutadania: l’institut de Teià tan reivindicat
[...]; la nova biblioteca de Can Llaurador
(inaugurada el passat 12 de juny) i tot
el nou entorn de parc públic; la primera
escola bressol municipal, Els Galamons,
avui ja amb 61 places d’escolarització; el
nou consultori local de la plaça de Catalunya, que aquesta tardor entrarà en servei; els 93 habitatges de promoció pública
de la Plana (que s’enllestiran el febrer de
2010) i els 16 habitatges dotacionals per a
gent gran de la Cooperativa que ja s’han
començat a adjudicar i que aquest juliol
acolliran els primers llogaters. Per no parlar de les millores en urbanització a la via
pública: la dignificació del casc antic, amb
la reurbanització de la plaça de Sant Martí
(que hem rebatejat com a plaça de Missa), els carrers enllarbordats del torrent de
Casa Bru i dels accessos al Cementiri [...];
la nova plaça de la Cooperativa i la reurbanització de la plaça de Catalunya. [...]
I deixo l’alcaldia havent garantit una
projecció cultural i turística del municipi,
amb l’execució del projecte CELLA VINARIA, que s’ha traduït aquest 20 de juny en

Andreu Bosch fent el discurs de comiat d’alcalde de Teià.

la inauguració de la museïtzació del celler
romà de Vallmora i del
primer Centre d’Acollida Turística de
Catalunya del Departament d’Innovació,
Universitats i Empresa, per explicar la romanització i el món del vi des de l’època
romana a l’actual DO Alella. [...]
I també me’n vaig satisfet per l’impuls i
la projecció que des de Teià he pogut donar al Consorci del Parc de la Serralada
Litoral en qualitat de president al llarg de
dues legislatures, per haver pogut vetllar
per aquest espai d’interès natural, el nostre entorn paisatgístic privilegiat i d’una
biodiversitat ben rica, entre vinyes, brolles i pinedes al nostre vessant de solell,
amb alzinars i notes de bosc de ribera en
el vessant més obac, a cavall de dues comarques. [...]
Us ben asseguro que si no haguéssim
estat valents des del govern municipal la
passada legislatura, en què ERC governava
amb un PSC compromès, avui no tindríem en funcionament tots aquests equipaments tan necessaris, per a l’execució dels
quals vam obtenir el suport de l’oposició,
tant de CiU com del PP.
Després dels resultats electorals del
2007, ERC ho va tenir clar: només un pacte d’estabilitat política amb CiU garantiria
l’execució de tots aquests equipaments i
serveis. D’aquí que personalment no hagués dubtat ni 24 hores a oferir un pacte de govern a CiU amb un peatge polític
significatiu: compartir l’alcaldia en aques-
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ta legislatura. No me n’he penedit ni un
instant, perquè mai he actuat en clau personal, sinó en clau de garantir un model
i un projecte de poble. Avui estem a punt
de materialitzar formalment aquesta alternança política. Però el govern municipal
d’ERC i de CiU, basat en la corresponsabilitat política i la confiança recíproca, no
ha trontollat mai aquests dos anys; ni ho
farà els dos propers [...]. Perquè el pacte
ERC-CiU va ser possible des de la confiança política, des del respecte personal i
polític forjat en l’anterior legislatura, que
avui ha determinat una solidesa envejable,
malgrat el moment tan complex i difícil
que estem vivint des d’un punt de vista
econòmic i financer. Els acords polítics els
signen els partits polítics, però sobretot
els fan efectius les persones i llur predisposició i responsabilitat de construir, de
sumar.

“Els acords polítics els signen
els partits polítics, però sobretot els fan efectius les persones
i llur predisposició i responsabilitat de construir, de sumar”
Deixeu-me entrar en un vessant més
personal.
Al llarg d’aquests sis anys a l’alcaldia,
primer amb un govern de coalició amb
el PSC, i ara amb CiU, he volgut treballar des de la confiança recíproca en les
persones amb qui em comprometia a
desplegar un projecte municipal. És per
això que tot el que hem aconseguit al
llarg d’aquests sis anys, amb el segell i el
lideratge d’ERC, ha estat gràcies als regidors i regidores que m’han acompanyat

en aquest llarg trajecte de govern municipal, amb els quals hem forjat un gran
equip humà. En la passada legislatura,
amb els companys d’ERC, amb un equip
“cinc estrelles” [...]. I en aquesta legislatura, amb el renovat equip d’ERC (amb
l’Emma Peiró, la meva nova mà dreta, de
compromís infranquejable; amb la Clara
Mir, la regidora més jove de la casa que
ha transformat el web municipal i que ha
de liderar la nova imatge de comunicació de l’Ajuntament; i l’Anna Balada, que
ha assumit amb fermesa la complexa regidoria d’Hisenda en una època difícil) i
amb els companys de CiU (amb en Josep
Botey, que avui em rellevarà a l’alcaldia
i que ha estat un primer tinent d’alcalde
compromès, al capdavant de Cultura i
Serveis; en Jordi Soler, que s’ha dedicat
a peu de carrer a Promoció Econòmica i
a activar el Servei Local d’Ocupació; i la
Fina Ribas, que ha sabut conduir amb tenacitat i valentia dues regidories complexes, com Seguretat Ciutadana i Recursos
Humans). A tots ells, a tots vosaltres, us
adreço la meva més sincera gratitud per
la confiança i per la lleialtat política i personal. [...]
El que és cert és que el meu cicle s’acaba,
ho he dit a l’inici de la meva intervenció.
La política municipal és efímera i jo l’he
volguda efímera. M’he dedicat amb tant
d’esforç i amb tanta tenacitat a l’alcaldia
del meu poble, que us ben asseguro que
me’n vaig alleujat, amb una sensació de
taronja espremuda per tot el que hem
aconseguit en aquests sis anys, si em permeteu la metàfora fàcil.
Us vull avançar, doncs, que és més que
probable que aquesta mateixa setmana
rebi formalment l’encàrrec d’un nomenament de direcció i de gestió públiques amb
el qual encetaré una nova etapa de servei

L’alcalde d’Alella, Andreu Francisco; el President del Parlament, Ernest Benach; i el Secretari General
de Governació, Jaume Oliveras, presenciant el darrer ple com a alcalde d’Andreu Bosch.
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al meu país. Si així es confirmés, com espero, us anticipo que hauré de renunciar a
l’acta de regidor, per incompatibilitat, i us
en donaré compte oportunament i detalladament. Avui, però, em permetreu que
no pugui ser-vos més explícit. [...]
És l’hora de dir-vos adéu i de donar-vos
les gràcies per tot el que he après
al vostre costat. Avui sóc una persona
més rica intel·lectualment i
humanament, sens dubte.

“Gràcies als teianencs i teianenques per haver-me ofert
aquesta oportunitat. Tant de
bo que no us hagi decebut”
I vull agrair finalment tot el teixit associatiu de Teià, ben ric i ple d’entusiasme, per
la tasca sociocultural i formativa desenvolupada al llarg d’aquests anys, una de les
característiques fonamentals de la gent
de Teià, tot fent un esment especial, per
la funció de voluntariat complementària
a l’administració local, a l’ADF de Teià, a
DANA i al Casal de la Gent Gran. [...]
Em sento profundament orgullós i satisfet d’haver estat alcalde de Teià en aquests
darrers sis anys. Per un fill d’aquest poble
és una satisfacció indescriptible, com deia
mon pare. Hi he nascut, hi he crescut i
m’hi he format com a persona i ciutadà;
hi tinc la meva família, la meva dona i les
meves filles; i hi tinc el cor.
Gràcies als teianencs i teianenques per
haver-me ofert aquesta oportunitat. Tant
de bo que no us hagi decebut.
Andreu Bosch
Teià, 30 de juny de 2009

Andreu Bosch durant el ple de canvi d’alcaldia
del 30 juny.
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Discurs de relleu a l’alcaldia
(Ple de 30 juny de 2009)
Les darreres eleccions municipals ens van deixar un panorama
electoral que va desembocar en un acord de govern entre ERC, la
força més votada, i CIU. Fruit d’aquest acord ha estat el fet de compartir l’alcaldia; els dos primers anys hem estat ERC, amb l’Andreu
Bosch al capdavant, i el passat dimarts 30 de juny de 2009, li va
tocar prendre el relleu a CIU, amb en Josep Botey al capdavant.
L’Andreu Bosch doncs deixa l’alcaldia després de sis anys al capdavant del govern municipal de Teià; en la primera legislatura, des
del 2003 fins al 2007, compartint responsabilitats amb el PSC, i en
aquesta darrera, des del 2007 fins al 2011, fent-t’ho amb CIU.
L’Andreu Bosch ens deixa una forta empremta. El seu pas per
l’Ajuntament es visualitza en tots els equipaments que s’han desenvolupat sota el seu mandat i pels nous serveis al municipi: l’escola bressol municipal, l’institut de Teià, la Biblioteca de Can Llaurador, el nou Centre d’Atenció Primària, els Habitatges per a gent
gran, el Centre d’Acollida Turística i el Celler Romà, la urbanització
de la Plaça de Missa, l’aparcament del Torrent de Can Barrera, el
Parc de Vallbellida, el Nucli Zoològic Municipal, l’augment de pas
en el transport públic, l’enllumenat, i moltes d’altres actuacions
que no detallo per no allargar-me. La llista és interminable; s’ha
treballat, i molt.
Però l’Andreu Bosch també serà recordat per una manera de fer,
ben diferent: de tarannà actiu i personalitat positiva, amb les idees
clares i sòlides, capaç de marcar fortes directrius i defensar-les fervorosament, constant i insistent en tots els projectes, formal i protocolari en les relacions institucionals, però contundent i exigent
sempre que la situació ho ha requerit, cordial i col·laborador amb
l’oposició i de caràcter ben noble i sincer amb els grups municipals
amb qui hem compartit les responsabilitats del govern municipal,
amb el PSC primer i amb CIU aquests darrers dos anys, fent-los
partícips de tots els detalls del dia a dia del govern. I sempre amb
l’objectiu final del servei a la comunitat, a la seva comunitat, Teià,
i també al seu país, Catalunya.
Els qui hem format part del seu equip sabem de la seva tenacitat i enorme capacitat de generar idees i de treballar incansablement. De la seva capacitat de delegar tasques i fer-te sentir segur en

La portaveu d’ERC, Emma Peiró, en les intervencions dels Grups Municipals.

qualsevol presa de decisió, doncs per l’Andreu, les decisions preses
pels seus regidors i regidores (i fins i tot pels regidors del pacte de
govern) són les seves, i les defensa fins al final. De la seva capacitat per generar sinèrgies, per engrescar i per motivar un equip de
treball.
El Grup Municipal d’ERC li agraeix enormement els anys de dedicació a Teià i a Esquerra. El seu lideratge ha estat fort i sense
fissures, i el seu pas per l’Ajuntament de Teià deixa molts fruits,
uns de més vistosos i d’altres no tant, però tots ells importants.
Teià ha estat encertat d’elegir-lo com a alcalde, i nosaltres n’estem
molt orgullosos.
Amb el relleu a l’alcaldia, ara sota el mandat d’en Josep Botey, de
CIU, marquem el tret de sortida a la segona part de la legislatura
que hem compartit ERC i CIU.
Com a nou alcalde li oferim el nostre recolzament i lleialtat
màxima i reafirmem d’aquesta manera el nostre acord de govern
signat a l’inici de la legislatura, fins al seu esgotament, l’any 2011.
Volem continuar treballant com ho hem fet fins avui, plegats, sense tensions internes i amb acords sòlids en totes les decisions que
hem pres des de la nostra responsabilitat de govern.
Encara ens queda un llarg camí per recórrer plegats, dos anys
d’una legislatura que ens està fent patir molt, especialment per la
conjuntura econòmica que ens hem trobat. Dos anys en els quals
haurem de demostrar la nostra capacitat de gestionar els nous
equipaments i de generar idees més creatives que no pas amb
necessitats de recursos, uns recursos amb els que no hi podrem
comptar.
Compta amb la nostra confiança i fidelitat; hem iniciat una legislatura plegats i per responsabilitat i solidesa del pacte de govern
avui revalidem el nostre compromís de formar un govern municipal de majoria sota l’alcaldia de CIU, de la mà d’en Josep Botey,
amb els dos regidors de CIU i les quatre regidores d’ERC.
Emma Peiró, portaveu del Grup Municipal d’Esquerra

Andreu Bosch, en el seu discurs de renúncia al càrrec d’alcalde.
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Discurs de CiU en el ple de relleu a l’alcaldia
President del Parlament de Catalunya, Sr. Ernest Benach, diputats, alcaldes, regidors, teianencs, teianenques i públic en general.
Vilatans i vilatanes de Teià. Com ara, un mes de juny de fa dos
anys enrere, en aquesta mateixa sala de plens es formalitzava un
pacte entre Esquerra Republicana de Catalunya i Convergència i
Unió per a la governabilitat del poble de Teià, en què es donava
l’alcaldia al cap de llista d’Esquerra, el Sr. Andreu Bosch.
Han estat dos anys de molta feina per a l’equip de govern i més
per als regidors novells de CiU i també per als nous regidors d’Esquerra Republicana de Catalunya.
En aquests moments, ja a mitja legislatura, tots nosaltres hem
après la mecànica de la governabilitat, que evidentment no és la
mateixa que la d’estar a l’oposició, tot i que hem escoltat i assumit
proposicions de la mateixa, algunes d’elles ja posades en pràctica.
Aquell pacte de govern signat el 2007, ha donat fruit a un poble
que ha prosperat molt en serveis i equipaments. Com han dit l’alcalde, Josep Botey, i l’actual primer tinent d’alcalde, el Sr. Andreu
Bosch, Teià ha sofert un gran canvi en infraestructures i equipaments: la Biblioteca de Can Llaurador, el Celler Romà de Vallmora,
el Centre d’Acollida Turística (CAT), l’institut de Teià, l’Escola Bressol Els Galamons, els pisos per a gent gran de la Cooperativa, els
93 pisos de protecció de La Plana, que actualment estan en construcció, les noves places i carrers urbanitzats... però també hem
millorat d’altres equipaments ja existents, com Ca la Cecilia, la
Casa Municipal de Cultura, el Poliesportiu, la piscina municipal,
etc. Tot plegat amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida dels
nostres vilatans i vilatanes, que moltes vegades han hagut de patir
les importants molèsties de les obres, però que ara poden gaudir
de tots aquests nous equipaments.
Però avui diem adéu a l’alcalde, el Sr. Andreu Bosch. Per part
de Convergència i Unió han estat uns anys en què hem treballat
junts, hem escoltat els teus punts de vista, hem agafat confiança,
però al mateix moment ens has sabut escoltar i valorar les nostres

Josep Botey, presidint el ple del 30 de juny.

proposicions. Has estat sempre al costat del nostre cap de llista, en
Josep Botey i, com no, de tots nosaltres, i de la resta de membres
de l’equip de govern.
I tot això farà que sempre siguis recordat com un alcalde respectuós, d’idees clares i sempre al costat dels teus companys de govern
i com no, fidel al pacte de govern.
Ara, però, revalidem aquest pacte amb el canvi d’alcalde. Entra
el nostre cap de llista, en Josep Botey i Solà, i el Grup Municipal
de Convergència i Unió, et recolza i, per suposat, et dóna el seu
vot. Com tu bé dius en l’escrit del Butlletí Municipal, hem arribat
a l’equador de la legislatura. Un equador ple de dificultats per la
situació social i econòmica que estem vivint i que molts aprofitaran per fer més llenya i fer un foc més gran, però amb tu al davant
d’aquest equip de govern, aquest foc només serà una espurna.
Josep, ets una persona amb un gran cor, humà, sensible, molt
dialogant, busques sempre el contacte amb el vilatà i escoltes i
busques solucions. Però alhora també ets ferm en les teves idees,
i toques de peus a terra. La teva persona enriqueix aquest pacte de
govern, que sempre ha obert la mà a tothom, encara que molts altres vegin polítiques conservadores i no obertes a noves corrents.
La política d’aquest pacte govern seguirà sent una política dinàmica, oberta a noves idees, com ha estat durant aquests darrers
dos anys. I amb tu al davant, com fins ara amb l’Andreu Bosch, una
política d’idees clares i ferma en les decisions.
Gràcies Andreu per a tasca feta durant aquest sis anys, i endavant
Josep, tens tot el nostre recolzament.
Jordi Soler, portaveu del Grup Municipal de Convergència i Unió

El portaveu de CiU, Jordi Soler, en el discurs de presa de possessió.
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El grup municipal de tots per Teià considerem que, en aquests
moments, és totalment innecessària l’edició d’aquest Butlletí
Especial i ens manifestem en contra pels següents motius:
1. Actualment el nostre Ajuntament està patint una situació econòmica molt delicada. S’ha vist obligat, entre altres coses, a demanar tot un seguit de crèdits per fer front al pagament de les
factures dels nostres proveïdors. Malauradament els bancs nomes
ens han concedit aproximadament la meitat del que necessitem.
En aquesta situació serà difícil que tots els proveïdors cobrin amb
puntualitat. Per tant, i tenint en compte aquestes circumstancies
de temps magres, on s’imposa una “política de retallada de despesa”, considerem totalment inadequat el fet de generar una despesa
pública prescindible, per petita que sigui.
2. Encara calenta la tinta del darrer butlletí de juny, des de la
regidoria de comunicació se’ns ha demanat amb urgència la confecció d’un article que expressi l’opinió del nostre grup respecte al
canvi d’alcalde. No entenem com no se’ls ha acudit, per tal d’optimitzar recursos, haver aprofitat el darrer número del butlletí municipal, que ja venia amb prou retard, per adjuntar un suplement
monogràfic dedicat a aquest tema.

El portaveu de txT, Antoni López, en la intervenció dels Grups Municipals.

3. Fent un paral·lelisme amb el que va passar fa dos anys,
en circumstancies similars de canvi d’alcalde, en el butlletí ordinari núm. 102 es va explicar el posicionament del nou equip
de govern -sense ni demanar ni tenir en compte les opinions
de tots el grups municipals-. En aquella edició ja es va informar del Pacte de governabilitat entre els partits d’ERC i de
CiU, on es contemplava el canvi d’alcalde que recentment
s’ha dut a terme i que, a més, ja ha estat prou divulgat en
els diferents mitjans de comunicació i a les pròpies webs de
cada grup municipal. Llavors, quina presa hi ha ara? No ens
podríem esperar a la publicació del proper número ordinari
del butlletí?
Si desitgeu assabentar-vos àmpliament de la opinió del nostre
grup sobre aquest canvi d’alcalde podeu consultar la nostra pàgina
web: www.txt.cat
Grup Municipal de tots per Teià

El Grup Municipal de txT durant el ple del passat 30 de juny.
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Passat i futur del govern de Teià
El 30 de juny vàrem assistir a un Ple que ens va deixar amb mal
regust. Un Ple que, en teoria havia d’haver estat de transició, doncs
si a l’inici de la legislatura havia un acord de govern, tots sabíem
que per aquestes dates hi hauria un canvi d’alcaldia. El nou equip
de govern i el manteniment del pacte de legislatura ja era prou
conegut. A què ve tanta importància?
Molt senzill! No hi havia un simple relleu d’alcalde i ajust del
cartipàs municipal, doncs el Sr. Bosch també es va acomiadar de
l’ajuntament de Teià.
Llàstima que va marxar amb el seu estil habitual: fent una crítica
inoportuna i fora de lloc. Però això és el passat.
Ara el que toca és parlar del FUTUR: Com actuarà CiU ostentant
l’alcaldia de Teià?
Durant la present legislatura hem constatat que :
- A la Regidoria de Cultura s’ha de dir que la feina dels tècnics és
la que ha marcat la línia política,
- A la Regidoria de Serveis tampoc hem notat la mà de qui serà
el proper alcalde de Teià,
- A la Regidoria de Governació no ens hem adonat d’una millora
de l’eficiència i eficàcia municipal,
- Encara desconeixem quin projecte sustenta la Regidoria d’Atenció Ciutadana si hi ha veïns que presenten queixes i ningú del
govern els hi dona explicacions,
- I en Esports i Promoció Econòmica que s’ha fet de nou?
Si a més veiem la situació econòmica de l’ajuntament i pensem que el POUM encara està per aprovar podem dir que l’esperança no és precisament el sentiment davant del canvi d’alcaldia.
En resum, aquesta legislatura ve marcada per una gestió anodina, a la que tant ERC com CIU han volgut donar-li un petit
contingut: uns han volgut que quedés clarament visualitzada en
les últimes inauguracions la seva obra de govern. El altres han
volgut arribar a les properes eleccions des d’una posició de força, ostentant l’alcaldia de Teià. I la realitat d’aquests quatre anys
va passant, sense que cap de les dues forces polítiques del govern
del nostre poble aposti clarament per nous projectes, nous estils i
noves oportunitats per la nostra gent, esperant a les properes eleccions. I Teià mentrestant, surt perdent.

La portaveu del PSC, Maria Ángeles Montoya, en les intervencions dels
Grups Municipals.

- Que tiri endavant de forma clara el POUM, respectant els criteris que en la legislatura passada es van pactar per unanimitat entre
totes les forces polítiques del municipi.
- Que faci esforços per poder disposar de partides econòmiques
per inversió. Encara son molts els projectes per realitzar: reforma
integral de la zona esportiva de Sant Berger, Casal d’entitats, millora de les instal·lacions del Casal de Joves, inversió en instal·
lacions per generar activitat econòmica, i tantes coses més... .
- Que aposti pel comerç local.
- Que sàpiga donar contingut i vida als nous equipaments, de
manera que suposin una autèntica oportunitat de dinamisme cultural i econòmic per als nostres veïns i veïnes.
Per aconseguir tot això, el actual alcalde de Teià tindrà el suport
del nostre grup. Això no vol dir acceptació total i absoluta de les
propostes de l’equip de govern. Evidentment, no renunciarem a les
nostres idees que haurem de manifestar cada vegada que considerem que els projectes i propostes que es plantegin són millorables.
Encoratgem al nou alcalde de Teià al diàleg obert, tranquil i
sense suspicàcies amb l’oposició.
Grup Municipal del PSC.

Malgrat tot, aprofitem per donar la benvinguda al Sr. Botey com
alcalde de Teià. Esperem que tingui el coratge de tirar endavant
l’alcaldia. Aquest grup municipal resta a la seva disposició, com
també ho va estar a la disposició del anterior alcalde, aportant idees que esperem siguin acceptades.
Que esperem del nou alcalde?
- Que sàpiga redreçar la situació de les finances municipals, millorant en eficiència, eficàcia, racionalitat i mantenint els serveis
públics essencials per la població de Teià, especialment per les capes socials més desfavorides en una situació de crisi econòmica
com és l’actual .

El ple de l’Ajuntament en l’elecció del nou alcalde.

