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Administració local

TEIÀ

EDICTE

de l’Ajuntament de Teià, sobre adopció de diversos acords.

El Ple de l’Ajuntament, en sessió de data 22 de maig de 2008, adoptà els següents 
acords:

Primer.- Aprovar inicialment la creació del Consell Municipal de Cultura i el seu 
Reglament, de data maig de 2008, elaborat per la regidoria de Cultura.

Segon.- Sotmetre a informació pública el Reglament del Consell Municipal de 
Cultura per a la presentació de reclamacions o objeccions, mitjançant publicació 
d’anunci en el BOP i DOGC, durant el període de trenta dies hàbils.

Tercer.- Determinar que l’acord d’aprovació inicial del Reglament es considerarà 
elevat a deinitiu en el suposat que dintre del termini d’informació pública no es 
presentin reclamacions o al·legacions en la seva contra, procedint a la seva publicació 
íntegra en el Butlletí Oicial de la Província.

Quart.- Nomenar president del Consell Municipal de Cultura al regidor Sr. Josep 
Botey i Sola i suplent al senyor alcalde-president.

El text íntegre del Reglament ha estat publicat en el Butlletí Oicial de la província 
núm. 217 annex I pàg. 115-116 de data 9 de setembre de 2008.

Teià, 9 de setembre de 2008

ANDREU BOSCH I RODOREDA

Alcalde

PG-223444 (08.256.067)
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Administració local

TEIÀ

EDICTE

de l’Ajuntament de Teià, sobre adopció de diversos acords.

El Ple de l’Ajuntament, en sessió de data 24 de juliol de 2008, adoptà els següents 
acords:

PRIMER.- DESESTIMAR les al·legacions formulades per SOREA, SOCIEDAD 
REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS, SA, en escrit de data 13 de maig 
de 2008, registre d’entrada núm. 2.912, en contra del Reglament del Servei Municipal 
d’Abastament d’Aigua potable a Teià, en relació a la proposta de modiicació dels 
articles: 5.d, 25. 3 i 4, 46.3, 63, pels motius que consten a l’informe emès pel Servei 
Tècnic Municipal, de data 20 de maig de 2008, anteriorment transcrit.

SEGON.- ESTIMAR les al·legacions formulades per SOREA, SOCIEDAD 
REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS, SA, en escrit de data 13 de 
maig de 2008, registre d’entrada núm. 2.912, en contra del Reglament del Servei 
Municipal d’Abastament d’Aigua potable a Teià, en relació a la proposta de modi-
icació dels articles: 6.b, 10, 13, 25.2, 28, 46.2, 49.1 i 73, de conformitat amb el nou 
redactat que consta en l’informe emès pel Servei Tècnic Municipal, de data 20 de 
maig de 2008, anteriorment transcrit.

TERCER.- APROVAR deinitivament el Reglament de Servei Municipal d’Abas-
tament d’Aigua Potable de Teià, amb les modiicacions del redactat dels articles: 
6.b, 10, 13, 25.2, 28, 46.2, 49.1 i 73, derivades d’haver-se estimat les al·legacions 
formulades per SOREA. SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE 
AGUAS, SA, amb el redactat que consta en l’informe del Servei Tècnic Municipal, 
de data 20 de maig de 2008, anteriorment transcrit.

QUART.- PUBLICAR aquests acords i el text íntegre del Reglament en el Butlletí 
Oicial de la Província, i en la web municipal, i insertar-los en el tauler d’anuncis 
de l’Ajuntament, i anunciar en el Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya la 
referència del BOP en què s’hagi publicat íntegrament el text.

CINQUÈ.- COMUNICAR aquests acords i el text del Reglament a la Subdele-
gació del Govern i a la Direcció General d’Administració Local del Departament 
de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya.

El text íntegre del Reglament ha estat publicat en el Butlletí Oicial de la província 
núm. 217 annex I pàg. 116-126 de data 9 de setembre de 2008.

Teià, 9 de setembre de 2008

ANDREU BOSCH I RODOREDA

Alcalde

PG-223445 (08.256.068)
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