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ACTA DE LA REUNIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL 

DIA  10 DE JUNY DE 2015 

 

 

Identificació de la sessió:   

Núm. 6/2015 

Caràcter: Extraordinària 

 

 
 
A la Vila de Teià, quan són les 21:05 hores del dia deu de juny de dos mil quinze, es 
reuneix a la Sala de Plens de la Casa Consistorial i en primera convocatòria, el Ple 
de l’Ajuntament a l’objecte de portar a terme la sessió extraordinària segons 
convocatòria notificada reglamentàriament. 
 
Presideix l’alcalde, Sr. Josep Botey i Solà, amb assistència dels regidors: Sr. Joan 
Castan Peyron;  Sr. Oriol Ribera i Esplugas, Sra. Maria Teresa Casellas i Abella, 
Sra. Bárbara Furment i Tomás,  Sra. Maria Núria Andinyac Lladó, Sra. Josefina 
Ribas i Paris, Sra. Montserrat Gracia i Escarp, Sr. Francesc Ribas i Paris, Sra. 
Emma Peiró i Sales, Sra. Clara Mir i Aparicio, Sr. Jaume Sabatés i Dueso i la Sra. 
Mª. del Rosario Pérez i Cabello, assistits del secretari de la Corporació Sr. José 
Maria Blanco i Ciurana.  
 
Oberta la reunió s’entra a tractar l’unic punt que conforma l’ordre del dia: d’aquesta 
sessió extraordinària 
 
 
1. Aprovació esborrany de l’acta de la sessió ordinària del 21 de maig de 2015. 
 

Vist l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament del dia 21 de 

maig de 2015. 

El secretari de la Corporació indica que s’han detectat diferents errors en el punt 4 de 

l’ordre del dia, referent a l’aprovació provisional del Pla d’Ordenació Urbana Municipal 

(POUM) de Teià, en relació a les dates  i noms i cognoms que es detallen el l’apartat 

primer dels acords adoptats, havent de procedir a la seva rectificació, en la següent 

forma: 
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Apartat a) 
 
Ordre 35: Data:   On diu  “  Ha de dir: 19/06/2008 
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  Cognom 2: On diu “XX”  Ha de dir: XX 
 
Ordre 50: Cognom1: On diu: “XX” Ha de dir: XX 

Ordre 115 Data:  On diu “  Ha de dir: 23/06/2008 

Ordre 119 Cognom 1: On diu: “XX” Ha de dir: XX 
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Apartat b) 

Ordre  24 Data:  On diu:   “  Ha de dir: 16/06/2008 

Ordre 31 Data:  On diu:   “  Ha de dir: 19/06/2008 

Ordre 41 Data:  On diu:   “  Ha de dir: 20/06/2008 

Ordre 42 Cognom1: On diu: “XX”  Ha de dir: XX 

Ordre 55 Cognom1: On diu: “XX” HA de dir: XX 
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Ordre 118 Cognom1: On diu: “XX” Ha de dir: XX 

Ordre 152 Cognom2: On diu “XX” Ha de dir. XX 

Ordre 159 Cognom 1 On diu: “XX” Ha de dir: XX 

Ordre 160 Cognom1: On diu; “XX”  Ha de dir: XX 

                                              On diu: “XX” Ha de dir  XX 

Ordre  162 Cognom1: On diu: “XX” 

                                           Ha de dir: XX 

Ordre 169 Cognom 1: On diu: “COMPANY1A” Ha de dir COMPANYIA 
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Apartat c) 

Ordre 44 Data: On diu:   “   Ha de dir: 20/06/2008 

Ordre 116 Data:  On diu:  “   Ha de dir: 23/06/2008 



 

3 

 

 

pàgina 27 

Apartat d) 

Ordre  39 Data:  On diu:   “  Ha de dir: 20/06/2008 

Ordre 121 Data:  On diu:   “  Ha de dir: 23/06/2008 

Fora termini 8 On diu: “XX”  ” Ha de dir: XX 

Fora termini 15 On diu :  “XX”   Ha de dir: XX 

 

 
Així mateix, el secretari de la Corporació indica que el grup municipal de Gent de 

Teià, ha sol·licitat la transcripció íntegra de la intervenció de la regidora Sra. Bárbara 

Furment i Tomás, en relació al punt 9.2 de l’ordre del dia, havent d’incorporar  a 

l’acta de la sessió al final del referit punt, el següent text: 

 

La regidora Sr. Barbara Furment i Tomas, en representació del grup municipal GT, 

manifesta el següent: 

“” El que no em quadra és que aquest senyor no és un funcionari de l’estat, i està prevalent 
el seu informe per sobre del d’un funcionari de l’estat. 
Perquè són les úniques persones que són imparcials. Un advocat pot defensar a un assassí 
i defensar-lo sabent que ha fet allò del que el defensa, una cosa és un advocat i un altre un 
funcionari del estat. 
Només el informe d’un funcionari de l’estat pot contrarestar l’informe d’un altre funcionari del 
estat. 
Per això he preguntat perquè el secretari no ha fet aquest informe, ja que l’altre no té cap 
valor. “” 
 
 

A continuació, el senyor alcalde-president, indica que a la pàg. 20, al final del primer 

apartat de la seva intervenció, en el punt 4 de l’ordre del dia, referent a l’aprovació 

provisional del Pla d’Ordenació Urbana Municipal (POUM) de Teià, s’ha produït un 

error en la transcripció de la seva intervenció, havent de procedir a la seva 

rectificació en la següent forma: 

On diu; “...., francament em sembla molt just.” 

Ha de dir: “... francament, em sembla molt injust.” 
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El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, acorda procedir a l’aprovació 

de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del Ple del dia 21 de maig de 2015, 

amb les rectificacions indicades anteriorment. 

 

 
 

 
 
Sense altres assumptes a tractar, quan són les 21:10  hores del dia al començament 
indicat, el president aixeca la sessió, de la quan estenc, com a secretari, aquesta 
acta. 
 
El secretari 


