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S U M A R I

Un nou govern a Teià: 
carta oberta als vilatans i vilatanes de Teià

Els resultats de les eleccions municipals de maig de 2011 van deixar l’agrupa-
ció d’electors de GdT com a força més votada, però sense la majoria necessària 
per formar un govern estable. Un panorama, doncs, que requeria de diàleg entre 
les diferents forces polítiques per tal d’arribar a consensos.

Aquest ha estat un fet que ha marcat aquesta legislatura: uns resultats elec-
torals que obligaven a tots els grups a cercar acords per garantir l’estabilitat de 
govern. Es feia necessari un esforç per apropar posicions ben divergents, i encara 
més polaritzades a partir de la campanya electoral.

GdT va començar el mandat governant en minoria, i després d’un any ben 
complicat on temes essencials quedaven encallats, les dues forces més votades, 
GdT i CiU, decideixen signar un pacte de govern que garanteixi l’estabilitat del 
govern. Malgrat tot, les diferències entre els dos grups són insalvables i el pacte 
s’acaba trencant.

Aquesta situació ens ha portat als grups municipals de CiU, ERC i PSC a bus-
car solucions per garantir l’estabilitat del municipi, constituint un pacte de go-
vernabilitat entre les tres forces polítiques pel que resta de mandat, deixant de 
banda els interessos de partit per tirar endavant una situació que requereix de 
l’esforç de tots. 

El nou acord de govern consolida una manera de fer política, i permetrà conti-
nuar avançant en temes cabdals del nostre municipi que havien quedat aturats, 
com el Pla d’Ordenació Urbanística o el projecte de soterrament de La Riera, 
subvencionat íntegrament pel Ministeri de Medi Ambient.

Tot plegat, però, mantenint l’equilibri de les finances municipals i la política 
d’ajust de l’IBI per tal de no causar cap perjudici a les afectades economies fa-
miliars.

Volem manifestar també des d’aquí, la voluntat d’arribar a punts d’entesa amb 
la resta de grups municipals respecte dels aspectes rellevants que haurem de 
decidir pel que queda de mandat, així com fer partícip la ciutadania de la vida 
municipal, fomentant la transparència i el diàleg.

El nou govern ja ha començat a caminar, però la feina pendent continua sent 
molta. Ara bé, ens comprometem a fer-la amb il·lusió i responsabilitat, intentant 
conformar un govern on tothom s’hi senti representat, amb esforç i imaginació. 
Tot plegat per defensar els interessos de Teià i la seva gent.

Moltes gràcies!

Grups Municipals de CiU, ERC i PSC

Si vols veure el ple sencer de la moció de censura, amb 
la defensa de tots els grups municipals ho pots fer a:

http://www.teia.cat/index.php/component/k2/item/672-ple2311

TELÈFONS ÚTILS

Ajuntament (oficines) 93 540 93 50

Avaries FECSA- ENDESA 800 760 706

Avaries d’aigua SOREA 902 25 03 70

Avaries de gas  900 39 40 41

Biblioteca de Can Llaurador 93 555 01 04

Bombers de Badalona  93 388 08 80

Casa Rectoral  93 555 30 91

Casa Cultura La Unió  93 540 12 63

Regidoria Cultura-Fons Batllori 93 540 47 96

Casal de Gent Gran  93 540 01 68

Casal de Joves  93 555 36 13

CAP El Masnou  93 555 70 61

Centre Veterninari Teià 93 540 41 21

Correus   93 540 49 27

Escola CEIP El Cim  93 540 90 46

Escola CEI El Bambi  93 540 30 46

Llar d’Infants Els Galamons 93 555 86 32

Escola de Música Clau de Sol 93 540 81 08

Escola de Música Cadença 93 555 75 36

Consultori Municipal  93 540 79 77

Creu Roja (El Masnou) 93 555 21 21

Deixalleria   93 555 86 99

Farmàcia   93 555 35 18

Mercat Municipal  93 555 58 42  

Mossos d’Esquadra  088

Policia Municipal   666 59 67 42  

Poliesportiu   93 540 51 51

Servei d’Educació   93 540 61 77 

Servei Local d’Ocupació  93 540 93 50

Serveis de Manteniment  93 555 62 25

Serveis Socials   93 540 61 40 

Servei de Recaptació  93 540 90 12
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”Sra. presidenta de la Mesa d’Edat, 
senyor alcalde, regidors i regidores, 
teianencs i teianenques que avui ens 
acompanyeu en aquest acte, omplint 
la Sala de Plens, i als vilatans que estan 
seguint per internet aquesta sessió im-
portant pel nostre municipi, a tots molt 
bon dia.

Teià no té cap precedent en la seva 
història democràtica recent d’un ple 
com el que avui estem celebrant, doncs 
és la primera vegada que es presenta 
una moció de censura al nostre consis-
tori. Però aquesta excepcionalitat no li 
treu, ni li resta valor a aquesta eina de 
normalitat democràtica que es recolza 
sobre la llei i en el reglament orgànic de 
l’Ajuntament. [...]

Els veïns del nostre municipi  varen 
expressar a les urnes, en la darrera con-
tesa electoral, que no volien majories 
absolutes al consistori de Teià. I ens 
donaven el missatge als representants 
escollits que havíem de ser capaços de 
negociar, consensuar i pactar,  per cons-
truir un govern estable. [...]  Aquest va 
ser el seu missatge. 

Però la realitat de la manca d’entesa 
entre els grups municipals i per tant, en 
el traç de les directrius de gestió muni-
cipal, ens va portar a un primer any en 
què el grup municipal amb més vots i 
regidors, incapaç de poder pactar amb 
cap altre dels quatre grups restants i 
amb cap altre dels 8 regidors restants, 
va iniciar la legislatura en minoria, amb 
un govern de cinc regidors dels tretze 
que composen el nostre consistori. 

Aquest escenari ens va portar a me-
sos de govern vacil·lant, de decisions no 
consensuades, de temes deixats sobre 
la taula, de paralització de la gestió en 
qüestions tan importants com el Plane-
jament Urbanístic, demostrant així la 
feblesa d’un govern en minoria.

El grup municipal de Convergència i 
Unió vàrem entrar al govern al cap d’un 
any de legislatura, donant suport a un 
pacte que tenia com a leitmotiv l’esta-
bilitat i la garantia de governabilitat que 
necessitava l’Ajuntament. [...]

El treball dels dos grups municipals 
que vàrem formar govern va ser amb 
il·lusió, dedicació i amb la premissa de 
fer-ho el millor possible pel bé de Teià. 
Però en aquest temps al govern ens 
vam trobar en situacions inacceptables 
i en molts casos de menysteniment vers 
els nostres regidors i els representants 
de l’oposició, en una manca de predis-
posició pel diàleg, pel consens i per la 
presa de decisions conjuntes, impres-
cindible per a un pacte de govern, di-
ficultant la governabilitat del municipi, 
que al capdavall és l’objectiu principal 
de qualsevol consistori i que finalment 
ens va portar a la renúncia dels nostres 
càrrecs de regidors de govern.

Aquesta mateixa responsabilitat cap 
el nostre poble que esmentava anteri-
orment, l’hem pogut trobar també en el 
Grup Municipal d’ERC i en el Grup Mu-
nicipal Socialista. [...]

Els regidors i les regidores dels grups 
municipals de CiU, ERC i PSC que subs-
crivim aquesta moció, estem conven-
çuts què és la millor solució pel futur 
immediat del nostre municipi, per al 
proper any i mig en el qual haurem de 
donar continuïtat a aquells projectes 
que encertadament ha impulsat l’actual 
govern i aquells nous que siguin d’in-
terès per Teià, així com també a aque-
lles polítiques socials, financeres i de 
serveis als vilatans, que garanteixin un 
final de legislatura estable i un govern 
municipal cohesionat.

En el pacte de govern que hem signat 
els tres grups no prima ni l’interès per-
sonal, ni el polític, sinó la responsabilitat 

davant del poble per aportar estabilitat 
a la institució, amb la finalitat de tirar 
endavant la resolució dels problemes 
i la gestió de l’Ajuntament que, en de-
finitiva,  és el que demanen els veïns i 
veïnes de Teià.

La moció està totalment justificada 
per la incapacitat de l’equip de Gent de 
Teià i concretament de l’alcalde, de con-
sensuar, arribar a acords i treballar en 
equip sense ingerències, com va quedar 
demostrat el primer any de govern en 
solitari i com, malauradament, s’ha de-
mostrat en el darrer any i mig de govern 
amb CiU. [...]

El nostre serà possiblement el govern 
de Teià més curt, però no tingueu dubte 
que serà un govern de futur, sense mirar 
enrere, sense retrets i respectant la fei-
na feta, amb diàleg dins i fora de govern, 
escoltant el poble, acceptant les discre-
pàncies,  amb consens, transparència i, 
sobretot,  molt de treball, perquè la des-
confiança, els personalismes i les males 
formes estan abocades al fracàs. 

Moltes gràcies i més que mai, Visca 
Teià i Visca Catalunya.”

Josep Botey

Teià, 23 de novembre de 2013

Discurs del nou alcalde Josep Botey
durant el ple de la moció de censura

L’alcalde en el moment de la presa de possessió.

“Els veïns del nostre 
municipi  varen expressar 
a les urnes que no volien 
majories absolutes al 
Consistori de Teià”

“Durant el govern amb 
GdT ens vam trobar en 
situacions inacceptables 
i de menysteniment vers 
els nostres regidors”

“El nostre serà un govern 
de futur, sense retrets i 
respectant la feina feta, 
amb diàleg dins i fora de 
govern”
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Montserrat Gràcia (CiU) 
4a. Tinent d’alcalde
Regidora d’Hisenda, Infància i Seguretat 
Ciutadana.

Emma Peiró (ERC) 
Regidora d’Urbanisme i Mobilitat.

Francesc Ribas (CiU) 
Regidor de Cultura, Esports i Gent gran.

OPOSICIÓ:
Joan Castan (GdT), Oriol Ribera (GdT), Bárbara Furment 
Tomás (GdT), M. Teresa Casellas (GdT), Francesc Xavier 
Ramírez (GdT) i Charo Pérez (PP).

Josep Botey (CiU)
Alcalde
Àrees d’Obres, Serveis i Medi Ambient. 

Fina Ribas (CiU)
1ra. Tinent d’alcalde
Regidora de Recursos Humans, Promoció 
Econòmica, Cooperació i Consum.
 

Clara Mir (ERC)  
2a. Tinent d’alcalde
Regidora de Joventut, Comunicació, 
Atenció Ciutadana i Noves Tecnologies.

Jaume Sabatés (PSC)  
3r. Tinent d’alcalde
Regidor de Benestar Social, Sanitat i 
Ensenyament.

Nou cartipàs municipal

Dedicacions i retribucions de la corporació municipal

EQUIP DE GOVERN

Els membres que formen part de la Jun-
ta de Govern (alcalde, 1a, 2a, 3a i 4 tinença 
d’alcaldia) cobraran en règim d’assistències 
als òrgans col·legiats. Els òrgans col·legiats 
als quals assisteixen els regidors de govern 
són: Plens, Comissions Informatives, Juntes 
de Govern i Juntes de Portaveus.

La resta de regidors de l’equip de govern 
cobraran per dedicació, en funció de les res-
ponsabilitats assumides. El regidor Francesc 
Ribas tindrà una dedicació setmanal de 15 
hores i un sou mensual de 750 euros bruts. 
La regidora Emma Peiró tindrà una dedicació 
de 10 hores setmanals i un sou mensual de 
500 euros bruts.

Josep Botey (CiU)
Alcalde

Règim d’assistències

Fina Ribas (CiU)
1a Tinent d’alcalde

Clara Mir (ERC)
2a Tinent d’alcalde

Jaume Sabatés (PSC)
3r Tinent d’alcalde

Montse Gràcia (CiU)
4a Tinent d’alcalde

Emma Peiró (ERC) Dedicació de 10 hores setmanals

Francesc Ribas (CiU) Dedicació de 15 hores setmanals
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Objectius del pacte:
1.  Garantir la governabilitat del municipi, amb una majoria es-

table que permeti aprovar els temes cabdals i evitar, per 
tant, un govern en minoria lent i ineficient per la manca 
d’acords a l’hora d’aprovar les qüestions municipals.

2.  Apostar per un govern transparent, fort i eficaç, que treballi 
pel bé comú, sense personalismes.

3.  Fomentar el diàleg i el bon ambient de treball, tant amb els 
treballadors municipals, com amb els diferents grups del 
consistori, apostant per treballar amb la màxima honeste-
dat i transparència i evitant entrar en polèmiques i discus-
sions, més enllà de les pròpies del treball de govern.

Acords:
1.  Aprovació definitiva del POUM (Pla d’Ordenació Urbanís-

tica Municipal), garantint la màxima protecció que permet 
aquest a les àrees que han estat excloses de l’ampliació del 
PEIN (Pla Especial d’Interès Natural) per tal de garantir la 
màxima protecció de l’entorn natural.

2.  Mantenir la política d’ajust de l’IBI per tal d’evitar-ne l’aug-
ment motivat per la revisió cadastral.

3.  Vetllar per mantenir l’equilibri pressupostari, reorganitzant 
la despesa de les diferents àrees, sense augmentar en cap 
cas la despesa global de l’Ajuntament. 

4.  Impuls de l’àrea de Joventut, garantint una ràpida reober-
tura del Casal de Joves, i efectuant els arranjaments perti-
nents per tal que sigui un lloc agradable i adequat per als 
joves i les treballadores.

5.  Recerca activa de sortides viables al CAT (Centre d’Atenció 
Turística) i Cella Vinària a través de la Mancomunitat de Teià, 
Alella i el Masnou, per tal d’evitar el seu tancament definitiu, 
sempre i quan se’n pugui garantir un funcionament social i 
econòmicament sostenible per al nostre municipi. 

6.  Ampliar beques a l’àrea d’Educació i efectuar també els ar-
ranjaments necessaris a l’escola El Cim.

7.  Recuperar el projecte del soterrament de La Riera en el seu 
tram urbà per tal de garantir el canvi del clavegueram ja ob-
solet del passeig de la Riera, a partir de la subvenció assigna-
da pel Ministeri de Medi Ambient, que permetrà que l’Ajun-
tament de Teià no hagi d’assumir l’elevat cost de l’obra.

8.  Recuperar al màxim possible el projecte inicial de l’Arxiu 
Històric de Can Llaurador, acabant l’obra, i analitzant-ne 
l’us per tal d’oferir viabilitat al projecte.

9.  Mantenir el servei de l’Escola Bressol Municipal garantint la 
seva qualitat educativa i la seva viabilitat econòmica.

10.  Promoure polítiques actives d’ocupació i de dinamització 
del comerç.

11.  Elaborar un Pla d’Equipaments municipals que permeti 
evaluar-ne tant els usos com els costos per tal de treure’n 
el màxim partit.

12.  Promoure la participació ciutadana realitzant trobades pe-
riòdiques amb entitats i vilatans per tal d’atendre les seves 
necessitats i explicar la gestió municipal.

13.  Mantenir la xarxa municipal de serveis socials amenaçada 
pel projecte de Llei de Racionalització i Sostenibilitat de 
l’Administració.

OPOSICIÓ

Els membres de l’oposició també cobraran en rè-
gim d’assistències als òrgans col·legiats. Els òrgans 
municipals als quals assisteixen els membres de 
l’oposició són: Plens, Comissions Informatives i Jun-
tes de Portaveus.

Els membres de la corporació que cobren en règim d’as-
sistències percebran les següents quantitats per l’as-
sistència a les sessions que portin a terme els òrgans 
municipals:

SESSIONS DE PLE
Alcalde: 362,66 euros bruts
Regidors de govern i oposició: 291,35 euros bruts

SESSIONS DE JUNTA DE GOVERN
Alcalde: 240 euros bruts
Tinents d’alcalde: 200 euros bruts

COMISSIONS INFORMATIVES*
Alcalde: 71,10 euros bruts
Regidors de govern i oposició: 71,10 euros bruts
* Cada regidor cobrarà com a màxim 2 Comissions Infor-
matives mensuals.

JUNTES DE PORTAVEUS
Alcalde: 71,10 euros bruts
Portaveus de tots els grups municipals: 71,10 euros bruts

Joan Castan (GdT)

Règim d’assistències

Oriol Ribera (GdT)

Bárbara Furment (GdT)

Maria Teresa Casellas 
(GdT)

Xavier Ramírez (GdT)

Charo Pérez (PP)

Línies del pacte signat pel nou govern de CiU, ERC i PSC
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ENCETEM UNA NOVA ETAPA

Sovint, la realitat que es viu a peu de 
carrer no és la mateixa que es viu dins un 
Ajuntament. Això pot fer que més d’un 
s’hagi sorprès amb la moció de censura 
presentada per CiU, ERC i PSC i aprovada 

per ple el passat 23 de novembre. Però la realitat política d’aquest Ajun-
tament ha estat que al llarg d’aquesta legislatura, GdT ha volgut governar 
en minoria, com si tingués majoria, i això sempre té conseqüències. 

El sistema democràtic és un sistema que busca estabilitat i les de-
cisions es prenen a partir de majories: més de la meitat dels represen-
tants polítics s’han de posar d’acord. D’aquesta manera, es garanteix 
que els partits estiguin obligats sovint a pactar perquè no s’imposi un 
pensament únic. I Gent de Teià va guanyar les eleccions, però no amb 
majoria absoluta.

Quan es governa en minoria s’està en una posició molt feble, i s’ha 
d’utilitzar l’estratègia per arribar a acords amb d’altres forces políti-
ques, sense segrestar el debat, fent esforços per apropar posicions 
divergents, cedint en algunes coses per guanyar-ne d’altres. Però GdT 
ha fet ben bé el contrari. 

Durant el seu mandat en minoria, qüestions essencials com l’aprova-

ció del PEIN, el pla que protegeix d’urbanitzar la muntanya per preservar 
el nostre entorn natural de la construcció, aprovat per unanimitat de tots 
els grups l’any 2006, va ser modificat de manera unilateral pel govern de 
GdT, ampliant les possibilitats d’urbanització, i enviat al Departament 
de Medi Ambient sense informar la resta de grups municipals. Quan no 
s’ha volgut arribar a cap acord, GdT ha optat per deixar aturats temes 
de tanta rellevància com el Pla d’Ordenació Urbanística, que defineix 
nous usos del territori, habilitant noves zones per a equipaments i locals 
comercials, bàsics per al bon desenvolupament del nostre municipi.

Sigui com sigui, el que està clar és que si tres partits, d’ideologies di-
ferents, que al principi de legislatura van decidir quedar-se a l’oposició (i 
que per tant el que els movia no era l’interès pel poder tal i com s’especu-
la) han estat capaços de posar-se d’acord, deixar de banda els interessos 
de partit i prioritzar el bé comú, alguna cosa deu haver fallat amb el go-
vern de GdT -com a mínim, la seva estratègia per seguir governant-.

Tant CiU, ERC com PSC hem apostat per un govern fort, fet des 
de la confiança política, des del respecte personal i des de la predis-
posició i responsabilitat de construir, de sumar. Aquesta ha estat la 
voluntat i esperem que el temps, així ho demostri.

Grup Municipal d’ERC

LA DEMOCRÀCIA ÉS LA QUE LEGITIMA

Un consistori municipal vol ser la 
representació d’allò que vol el poble i 
les majories serveixen per donar con-
sistència a un govern que ha d’esco-
metre la gestió municipal com un tot 

global, mirant pel poble i amb el poble i no com una aventura per-
sonal. Els que ho presenten així estan condemnats al fracàs.

Els tretze regidors d’un consistori, com a representants dels vi-
latans i vilatanes que els ha escollit, fent seu allò que vol el poble, 
són els encarregats de formar les majories més estables que do-
nin governabilitat al municipi. Ser la minoria més votada no vol dir 
ser la majoria. La majoria la composen, com a mínim, set regidors i 
regidores, i qui no ho vulgui admetre, qui s’entesti en defensar uns 
vots aconseguits, legítims, però insuficients, i qui els vulgui posar 
per damunt dels volts que recolzen a una majoria de tres partits, 
és que no entén la democràcia o millor dit, que la tem, per què la 
mateixa democràcia que et dona la legitimitat per governar, te la 
pot treure si s’utilitza aquesta responsabilitat lliurada pel poble, 

amb l’autocomplaença, els personalismes i la mala gestió.
La remor de trons, les mentides,  els insults, els atacs personals, 

les males formes i els arguments de la revenja, no serveixen en 
democràcia. Qui es creu que el municipi és seu, té també el sen-
timent d’usurpació quan el foragiten, té el sentiment d’impunitat 
quan el contradiuen i no té cap altra sortida que manipular, quan 
la raó i els arguments s’esmicolen amb la rancúnia.

Els regidors i regidores de CiU junt amb els que recentment hem 
signat un pacte per gestionar Teià fins a final de legislatura, no 
caurem en el parany. Prenent la cita literària i menyspreadora d’un 
regidor de GdT, exalcalde, dirigida a l’alcalde de Teià, nosaltres, 
contra els molins de la venjança, contra els molins de la revenja 
malaltissa, contra els molins de les males maneres, contraposa-
rem les virtuts del Quixot: la noblesa, la lleialtat, la sinceritat i el 
respecte i (això ja és de collita pròpia) el treball en equip i sense 
personalismes, al servei del nostre poble.

Grup Municipal de CiU

GRUPS MUNICIPALS



el butlletí nº 123, especial desembre de 2013 GRUPS MUNICIPALS /   7

TEIÀ EN POSITIU
El dia 23 de novembre no va ser ni un 

dia de joia i ni un dia d’alegria. La presen-
tació d’una moció de censura tot i ser un 
fet extraordinari, no reflecteix res més 
que la normalitat democràtica que regeix 
el nostre municipi

Las moció és un ferm i lleial acord entre els representants de tres par-
tits : CiU, ERC i el PSC, la suma dels quals representem el 53,2 % (1.385 
vots) dels votants del 2011 a les passades eleccions municipals front un 
33,6 % (877 vots) que representa l’actual equip de govern.

A l’inici de l’actual legislatura els socialistes vàrem creure que GdT ha-
via de tenir l’oportunitat de governar en minoria perquè va ser l’agrupació 
més votada sense ser majoritària. I quan es va establir un pacte entre 
GdT i CiU el maig de 2012 ens vam mantenir a l’oposició per seguir fent 
tasca de control a la seva gestió. Després de dos intents no reeixits i 
sense haver detectat cap ànim de diàleg i de cercar el consens, entenem 
que la situació ara és diferent i ens sentim amb total llibertat per assolir 
els nostres propis objectius en col·laboració amb CiU i ERC.

La política és diàleg, és negociació i també és pacte; i per sobre de tot 

renúncia. La renúncia dels uns i els altres per arribar a acords. 
Perquè ha estat la incapacitat de dialogar, de negociar i de renunciar 

per saber sumar la que ens va portar a donar suport a la moció. 
L’acord de govern entre CiU, ERC i el PSC, s’ha fet amb un únic interès: 

el de treballar pels veïns i veïnes de Teià, amb rigor i lluny de qualsevol 
interès personal.

Nosaltres treballarem des de les dificultats que imposen les circums-
tàncies i la manca de temps en la defensa d’allò que és públic perquè no-
més amb uns serveis públics de qualitat podem aconseguir que tothom 
tingui les mateixes oportunitats. 

Un Teià en positiu posant en valor allò que tenim i allò que s’ha fet en 
aquests anys perquè un govern inicia projectes que normalment acaba i 
gestiona un altre. No posarem el marcador a 0 ni farem de la venjança la 
nostra motivació política.

Els socialistes hem acceptat sempre les regles del joc, amb elles ens 
presentem a les eleccions, i acatem sempre el seu resultat. Avui, dema-
nem el mateix a la resta i esperem que els teianencs i teianenques apre-
cien en un futur immediat la bona tasca del nou govern.

Grup Municipal del PSC

POSICIÓN DEL PPC RESPECTO A LA MOCIÓN DE CENSURA

Primero de todo, queremos expo-
ner algunas consideraciones y mati-
ces necesarios para que quede clara 
nuestra posición al fijar el voto.

Cómo todos ustedes saben, es criterio del P.P. ser partido de 
gobierno, por lo que cualquier ofrecimiento para formar parte del 
mismo es juzgado como positivo, con el ánimo de servir y trabajar 
de la manera más eficaz posible.

Nos sorprendió que la valoración, tanto de G.T. como de CIU 
sobre la labor de gobierno y la colaboración mantenida, que era 
altamente beneficiosa y positiva para Teià, haya desembocado, 
curiosamente, en una moción de censura presentada con celeri-
dad y en plenas fiestas. Ya lo dijimos públicamente. 

No queremos entrar a juzgar a ninguno de Uds., sus razones 
tendrán, pero seguimos pensando que todos somos necesarios 

para Teià (como expusimos en el Boletín Municipal 121). 
Por lo expuesto hasta el momento y anteponiendo los intere-

ses de los ciudadanos de Teià a los del P.P. y también a los míos, 
consideramos que la voluntad del pueblo quedó plasmada en las 
últimas elecciones municipales dando la mayoría a G.T. para todo 
el mandato. Así que, debería seguir gobernando, ya que fue la lista 
más votada.

Ante esto, mi decisión y la de mi partido es: votar EN CONTRA 
de esta moción de censura. 

No obstante, pueden contar desde este mismo momento, con 
la colaboración leal de esta regidora y su partido en beneficio del 
pueblo de Teià y a las personas que representamos.

Muchas gracias.

Grup Municipal del PP

GRÀCIES TEIÀ
Els resultats electorals del maig del 

2011 van deixar clar que la majoria de 
teianencs apostaven perquè Gent de 
Teià governés durant la present legis-
latura. 

Malgrat tot CIU va intentar arribar a pactes amb les altres formaci-
ons a fi de governar. Aquestes però van saber llegir els resultats elec-
torals, amb una important sangria de vots i regidors, i van entendre 
que el poble els enviava a la oposició. 

Van acordar deixar governar a GT, pensant que no ens en sortiríem.
Durant el primer any de govern, es va dur a terme una correcta 

gestió econòmica que ha canviat el futur. Gràcies a la renegociació 
del crèdit s´ha evitat entrar en bancarrota, amb un important ERO 
d´acomiadaments inclòs. Teià va recuperar la vida social. El poble ha 
estat escoltat, el comerç, les entitats... S´ha recuperat lesport, s´ha 
mantingut un nivell alt d´activitats culturals. S´ha invertit en lescola 
i en el jovent...

Un any després de governar en solitari Gent de Teià, a fi de fer més 
còmode la resta de la legislatura va convidar la segona força escollida 
en vots a fer un govern més fort. Sabíem que perdíem independència, 
però creiem que Teià guanyava en gestió.

I CIU va pujar al tren, a governar amb plaer, doncs la feina més di-
fícil ja estava feta.

De seguida però, ens vàrem adonar que governar junts no havia 
estat tan bona idea. Cada reunió es convertia en un interrogatori per 
part de CIU, mentre ells anaven per lliure, sense tenir en compte ni a 
l’alcalde. La situació es va convertir en insostenible, i el pacte es va 
trencar. 

Però CIU no es va conformar en tornar a l’oposició, i ara sí, va con-
vèncer els regidors de PSC i ERC a fer una moció de censura. En plena 
Festa Major, i el que és pitjor, sense suport popular.

Una moció de censura està  per a situacions límits de mala gestió, 
enriquiment  personal, incompliment  del programa electoral  o dis-
tanciament de les necessitats i realitats socials de la població.

Cap d’aquests sopòsits s´ha produït. La moció de censura ha estat 
una autèntica obsessió pel poder. Manar i manar a qualsevol preu. 
Aquesta és tan injustificada, que, i davant la negativa d´Unió a dur 
a terme la moció, el Tripartit va estar fins l´últim moment intentant 
convèncer el PP perquè s´hi afegís. Aquests però, s´hi van negar.

Gent de Teià farà una oposició digne. Constructiva envers els in-
teressos de Teià, defensant els nostres projectes, però a la vegada 
dura quan sigui necessari, tot esperant, el poc més d´un any que falta, 
perquè el poble, ara sí,  pugui decidir de nou. Teianencs, gràcies pel 
suport que ens heu mostrat en les darreres setmanes. El vostre alè és 
un estímul més per continuar treballant amb sentit comú per Teià.

 Grup Municipal de Gent de Teià



Vols participar 
en el Consell 
Redactor del 

Butlletí?

Doncs t’esperem el 
proper dimecres

8 de gener,

a les 20 hores, 
a l’Ajuntament 

de Teià.

T’agrada escriure i vols participar 
en l’elaboració del
Butlletí Municipal?

L’Ajuntament de Teià us desitja 
Bon Nadal i un feliç any nou! 


