
 

 

 
 
 
 
 

SESSIÓ DE CONSTITUCIÓ DEL NOU AJUNTAMENT 
REALITZADA EL DIA 15 DE JUNY DE 2019 

 
 
Identificació de la sessió: 
Núm.:  7/2019 
Caràcter:  Constitutiu 
 
 
 

 REGIDORS ASSISTENTS: 
 
A la Casa Consistorial de Teià i sent 
les 12 hores del matí del dia quinze de 
juny de dos mil dinou, van concórrer, 
de conformitat amb els articles 195 de 
la Llei Orgànica núm. 5/1985, de 19 
de juny, del Règim Electoral General, 
i el 37.1, del Reglament 
d'Organització, Funcionament i 
Règim Jurídic de les Entitats locals, 
aprovat per Reial Decret 2568/1986, 
de 28 de novembre, els Regidors 
electes a les últimes eleccions locals 
convocades pel Reial Decret 
209/2019 d’1 d’abril, els quals al 
marge s'expressen, que constitueixen 
majoria absoluta dels regidors 
electes, ja que sent aquests tretze, 
n'han concorregut tretze amb l'objecte 
de celebrar la sessió pública de 
constitució de l'Ajuntament. 
 
 

 
 
 

1. Constitució de la Mesa d’Edat 
 
Declarada oberta la sessió, pel senyor secretari es procedeix a cridar els regidors 
electes de major i menor edat dels presents, a l'objecte de formar la Mesa d'Edat, que 
serà presidida pel de major edat i de la que serà secretari el de la Corporació, segons 
estableix l'article 195-2, de la Llei Orgànica núm. 5/1985, de 15 de juny, i l'article 37.2, 
del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats locals, 
corresponent la designació al regidor Sr. Joaquin Roca i Agost i a la regidora Sra. 

Sr. Andreu Bosch i Rodoreda  

Sra. Montserrat Riera i Rojas 

Sr. Jordi Casanovas i Garcia 

Sra. Erica Busto i Navarro 

Sr.  Santiago Albert Seseña 

Sra. Mercè Alòs i Lladó  

Sr. Jordi López i Sánchez 

Sra. Olga Parra i Ordaz  

Sr. Francesc Ribas i Paris 

Sra. Gemma Rosell i Duran 

Sra. Maria Núria Andinyac i Lladó 

Sr. Jose David Basi i Limiñana 

Sr. Joaquin Roca i Agost 



 

 

Erica Busto i Navarro, que passen a ocupar el lloc destinat a l'efecte, quedant 
constituïda la MESA D'EDAT per: 
 
 

Seguidament 
l'infrascrit secretari, per 
ordre del senyor 
President, dona lectura 
a les disposicions 
aplicables a la constitució 
dels nous Ajuntaments, 
entre elles les 

contingudes 
als articles 195 de la Llei 
Orgànica núm. 5/1985, 
i 37 del Reglament 

d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats locals. 
 
 
 

2. Comprovació de credencials 

 
Acte seguit es dona lectura per part del secretari dels noms i cognoms dels senyors 
regidors electes que assisteixen a la sessió, i es procedeix pels membres de la Mesa 
d'Edat, a la comprovació de les credencials presentades: 

Sr. Andreu Bosch i Rodoreda 
Sra. Montserrat Riera i Rojas 
Sr. Jordi Casanovas i Garcia 
Sra. Erica Busto i Navarro 
Sr. Santiago Albert Seseña 
Sra. Mercè Alòs i Lladó 
Sr. Jordi López i Sánchez 
Sra. Olga Parra i Ordaz 
Sr. Francesc Ribas i Paris 
Sra. Gemma Rosell i Duran 
Sra. Maria Núria Andinyac Lladó 
Sr. Jose David Basi i Limiñana 
Sr. Joaquin Roca i Agost 

 
 A continuació s’invita als regidors i regidores electes que exposin en aquest acte 
si els afecta alguna causa d'incompatibilitat sobrevinguda amb posterioritat a la seva 

 M E S A    D' E D A T 
 
 
President: 
 
Sr. JOAQUIN ROCA i AGOST, de  64 anys d'edat, 
regidor assistent de major edat. 
 
Vocal: 
 
Sra. ERICA BUSCO i NAVARRO, de 40 anys, 
regidora de menor edat. 
 
Secretari: 
 
Sr. JOSÉ M. BLANCO i CIURANA, secretari de 
la Corporació. 



 

 

proclamació, tal com estableixen els articles 6è, 7è, 177 i 178 de la Llei Orgànica núm. 
5/1985, de 9 de juny,  obtenint com a resultat que als reunits no els afecta cap causa 
d'incompatibilitat sobrevinguda. 
 
 El secretari informa que els candidats electes assistents, de conformitat amb allò 
que disposa l'apartat 7 de l'article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les 
Bases de Règim Local, han formulat declaració sobre causes de possible 
incompatibilitat, sobre els seus béns i sobre qualsevol activitat que els proporcioni o 
pugui proporcionar ingressos econòmics. 
 
 

3. Jurament o promesa i presa de possessió dels regidors 

 
 A continuació, de conformitat amb allò que disposa el número 8 de l'article 108 
de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, modificat per 
la Llei Orgànica 8/1991, de 13 de març, en el moment de la presa de possessió i per 
tal d'adquirir la plena condició del càrrec de Regidor, els candidats electes hauran de 
jurar o prometre acatament a la Constitució. 
 
 El secretari informa sobre el criteri de la Junta Electoral Central sobre la validesa 
de la formula d’acatament a la Constitució a que obliga l’article 108.8 de la LOREG, 
fent constar que la Sentència del Tribunal Constitucional 119/1990, de 21 de juny va 
declarar que “per tenir per complert el requisit legal de la prestació de jurament o 
promesa d’acatament a la Constitució, no n’hi hauria prou  amb utilitzar la fórmula 
ritual, sinó utilitzar-la, a més, sense acompanyar-la  de clàusules o expressions que 
d’una o una altra forma, buidin, limitin o condicionin el seu propi sentit, sigui quina sigui 
la justificació invocada per això.”. 
En aplicació d’aquesta jurisprudència, la Junta Electoral Central ha declarat que s’ha 
d’admetre com a vàlida una forma de prestació del jurament o acatament a la 
Constitució que no impliqui frau de Llei o desnaturalització o buidament del contingut 
del jurament o promesa (acords de 2 de juliol de 1995, 19 de setembre de 2001 i 13 
de juliol de 2005. 
 
 
 Seguidament per part del senyor President de la Mesa d'Edat es formula a 
cadascun dels candidats electes, la següent pregunta: 
 
 
""Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les 
obligacions del càrrec de REGIDOR amb lleialtat al Rei, guardar i fer guardar la 
constitució com a norma fonamental de l'Estat ? "". 
 
Contesta el Sr. Andreu Bosch i Rodoreda PROMETO, PER  
     IMPERATIU LEGAL 
Seguidament, després d’haver formulat promesa d’acatament a la Constitució, el  Sr. 
Andreu Bosch i Rodoreda realitza la següent manifestació política: 
“I a més a més vull manifestar que per expressió democràtica de la voluntat ciutadana 
manifesto el ferm compromís amb els valors de la república catalana i declaro que continuaré 

treballant en la construcció d’una Catalunya políticament lliure, socialment justa, 



 

 

econòmicament pròspera i territorialment equilibrada” 
 
Contesta la Sra. Montserrat Riera i Rojas PROMETO, PER  
     IMPERATIU LEGAL  
 
Seguidament, després d’haver formulat promesa d’acatament a la Constitució, la  Sra. 
Montserrat Riera i Rojas realitza la següent manifestació política: 
“I a més a més vull manifestar per expressió democràtica de la voluntat ciutadana manifesto 
el ferm compromís amb els valors de la república catalana i declaro que continuaré treballant 

en la construcció d’una Catalunya políticament lliure, socialment justa, econòmicament 
pròspera i territorialment equilibrada. Així com també manifesto el meu compromís de 
continuar treballant per Teià amb responsabilitat, humilitat, honestedat i rigor. ” 
 

 
Contesta el Sr. Jordi Casanovas i Garcia  PROMETO, PER  
     IMPERATIU LEGAL  
Seguidament, després d’haver formulat promesa d’acatament a la Constitució, el Sr. 
Jordi Casanovas i Garcia realitza la següent manifestació política: 
“I a més a més vull manifestar que per expressió democràtica de la voluntat ciutadana 
manifesto el ferm compromís amb els valors de la república catalana i declaro que continuaré 
treballant en la construcció d’una Catalunya políticament lliure, socialment justa, 
econòmicament pròspera i territorialment equilibrada” 

 
Contesta la regidora Sra. Erica Busto i Navarro:  PROMETO,  
      PER IMPERATIU LEGAL 
Seguidament, després d’haver formulat promesa d’acatament a la Constitució, la Sra. 
Erica Busto I Navarro realitza la següent manifestació política: 
 
“I a més vull manifestar el meu ferm compromís amb els valors de la república catalana i 

declaro que continuaré treballant en la construcció d’una Catalunya políticament lliure, 
feminista, socialment justa, econòmicament pròspera i territorialment equilibrada” 
 
 
Contesta el Sr. Santiago Albert i Seseña  PROMETO, PER  
     IMPERATIU LEGAL  
 
Contesta la Sra. Mercè Alòs i Lladó   PROMETO PER IMPERATIU 

LEGAL 
Seguidament, després d’haver formulat promesa d’acatament a la Constitució, la 
regidora  Sra. Mercè Alòs i Lladó realitza la següent manifestació política: 
“I a més a més vull manifestar el meu ferm compromís  amb els valors de la república catalana i declaro 

que continuaré treballant en la construcció d’una Catalunya políticament lliure, socialment justa, 
econòmicament pròspera i territorialment equilibrada” 

 
 
Contesta el Sr. Jordi López i Sánchez PROMETO PER IMPERATIU 

LEGAL 
Seguidament, després d’haver formulat promesa d’acatament a la Constitució, el 
regidor  Sr. Jordi López i Sánchez realitza la següent manifestació política: 
“Treballaré per deixar Teià millor de com l’he trobat i que per expressió democràtica 



 

 

“I a més a més vull manifestar que per expressió democràtica de la voluntat ciutadana 
manifesto el ferm compromís amb els valors de la república catalana i declaro que continuaré 
treballant en la construcció d’una Catalunya políticament lliure, socialment justa, 
econòmicament pròspera i territorialment equilibrada” 

 
 
Contesta la Sra. Olga Parra  i Ordaz   PROMETO PER  
      IMPERATIU LEGAL 
Seguidament, després d’haver formulat promesa d’acatament a la Constitució, la 
regidora  Sra. Olga Parra i Ordaz realitza la següent manifestació política: 
“I a més a més vull manifestar el meu compromís per convicció en el mandat de l’1 d’octubre 
com a màxima expressió  democràtica de la voluntat ciutadana. A més a més i en el mateix 
sentit em comprometo amb Teià i des de Teià  amb els valors de la república catalana per fer 
una Catalunya socialment justa,  políticament lliure, econòmicament pròspera, territorialment 
equilibrada i sempre solidària.” 

 
       
Contesta el regidor Sr. Francesc Ribas i Paris      HO PROMETO PER  
      IMPERATIU LEGAL 
Seguidament, després d’haver formulat promesa d’acatament a la Constitució, el 
regidor  Sr. Francesc Ribas i Paris realitza la següent manifestació política: 
“I amb lleialtat al mandat democràtic i al poble de Catalunya i amb la meva solidaritat i 
suport als presos i preses polítics i als exiliats i exiliades, manifesto el meu ferm compromís 
amb la igualtat i la llibertat i declaro que continuaré treballant en la construcció d’una 
república catalana políticament lliure, socialment justa, econòmicament pròspera i 
territorialment equilibrada.” 

 
 
Contesta la regidora Sra. Gemma Rosell Duran  PROMETO PER  
      IMPERATIU LEGAL 
Seguidament, després d’haver formulat promesa d’acatament a la Constitució, la 
regidora  Sra.  Gemma Rosell Duran realitza la següent manifestació política: 
“Vull manifestar amb lleialtat al mandat democràtic i al poble de Catalunya manifestant el 
ferm compromisos amb els valors de la república catalana  i amb la meva solidaritat i suport 
als presos i preses polítics i als exiliats i exiliades, declarant que continuaré treballant en la 
construcció d’una Catalunya políticament lliure, socialment justa, econòmicament pròspera 
i territorialment equilibrada.” 

 

 
Contesta la Sra. Maria Núria Andinyac i Lladó PROMETO PER  
       IMPERATIU LEGAL 
Seguidament, després d’haver formulat promesa d’acatament a la Constitució, la 
regidora  Sra.  Maria Núria Andinyac  i Lladó realitza la següent manifestació política: 
“Per expressió democràtica de la voluntat ciutadana manifesto el ferm compromís amb els 
valors de la república catalana i declaro que continuaré treballant en la construcció d’una 
Catalunya políticament lliure, socialment justa, econòmicament pròspera i territorialment 
equilibrada i seguiré treballant per Teià i al servei dels teianenc.” 

 
Contesta el  regidor Sr.Jose David Basi Limiñana  SI, JURO  
 



 

 

Contesta el regidor Sr. Joaquin Roca i Agost:  SI, PROMETO 

 

4.- Declaració de constitució de la Corporació 
 
 Realitzades les operacions anteriors, la Mesa declara constituïda la  
Corporació, en concórrer la majoria absoluta dels regidors electes, en la forma  
següent: 
 

 
Regidors que integren la Corporació 

 
 Nom i cognoms  Llista electoral 

 Sr. Andreu Bosch i Rodoreda    CaT-ERC-AM 

 Sra. Montserrat Riera i Rojas    CaT-ERC-AM 

 Sr. Jordi Casanovas i Garcia    CaT-ERC-AM 

 Sra. Erica Busto i Navarro    Cat-ERC-AM 

 Sr. Santiago Albert i Seseña    CaT-ERC-AM 

 Sra. Mercè Alòs i Lladó    CaT-ERC-AM 

 Sr. Jordi López i Sánchez    CaT-ERC-AM 

 Sra. Olga Parra i Ordaz    Cat-ERC-AM 

 Sr. Francesc Ribas  i Paris    JxCAT-JUNTS 

 Sra. Gemma Rosell i Duran    JxCAT-JUNTS 

 Sra. M. Núria Andinyac i Lladó   GT 

 Sr. Jose David Basi i Limiñana   Cs 

 Sr. Joquin Roca i Agost    PSC-PSOE 

 
 
 
5.- Elecció d’alcalde 
 
 Immediatament després de la constitució de la Corporació el secretari que 
subscriu, per ordre del Sr. President, dona lectura a l'article 196 de la Llei Orgànica 
5/1985, de 19 de juny, que estableix el procediment per a l'elecció d'Alcalde. 
 
 Es presenten com a candidats per a Alcalde els regidors que seguidament 
s'indiquen, que són els que encapçalen llurs corresponents llistes. 
 



 

 

 
 
 C A N D I D A T S LLISTA ELECTORAL Vots obtinguts  
     a les eleccions 

 
 Andreu Bosch  Rodoreda CaT-ERC-AM  1.726 

 Francesc Ribas Paris JxCAT-JUNTS    537 

 Maria Núria Andinyac Lladó  GT    429 

 Jose David Basi Limiñana  Cs    355 

 Joaquin Roca Agost PSC-PSOE    321 

 

 Efectuada la votació pels regidors mitjançant paperetes secretes, i realitzat 
l'escrutini, es produeixen els resultats següents: 
 
 

 
 
 C A N D I D A T S       VOTS OBTINGUTS 
  ───────────────----------───── 
    En lletra  En números 

 

 Andreu Bosch Rodoreda   VUIT   8 

 Francesc Ribas  Paris   DOS   2 

 Maria Núria Andinyac Lladó   Un   1 

 Jose David Basi Limiñana   Un   1 

 Joaquin Roca Agost   Un   1   -  

 

 
 
 Essent el nombre de regidors el de tretze, sí ha obtingut la majoria absoluta el 
candidat Sr. Andreu Bosch i Rodoreda, en haver obtingut la majoria dels vots dels 
regidors, per la qual cosa resulta alcalde electe, de conformitat amb l'article 196 de la 
Llei Orgànica núm. 5/1985, de 19 de juny. 
 
 A la vista del resultat de l'escrutini  la Mesa d'Edat proclama Alcalde electe de 
l'Ajuntament: 
 
Sr.  ANDREU BOSCH I RODOREDA, que encapçala la llista presentada per CaT-
ERC-AM. 
 

 

 



 

 

6.- Jurament o promesa de l’alcalde i presa de possessió, en el seu cas. 

 
 PRESA DE POSSESSIÓ 
 
 Acte seguit i de conformitat amb els articles 18 del Reial Decret Legislatiu 
781/1986, de 18 d'abril, i 40, número 2, del Reglament d'Organització, Funcionament 
i Règim Jurídic de les Entitats locals, per part del president de la Mesa d'Edat es 
formula al Sr. ANDREU BOSCH I RODORERA la següent pregunta: 
 

 " Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les 
obligacions del càrrec D'ALCALDE amb lleialtat al Rei, guardar i fer guardar la 
constitució com a norma fonamental de l'Estat ? ". 
  
 Contesta el Sr. ANDREU BOSCH I RODOREDA: SÍ, HO PROMETO PER 
IMPERATIU LEGAL 
 
 A continuació el Sr. ANDREU BOSCH I RODOREDA pren possessió del càrrec 
d'alcalde de la Corporació de Teià, passant a ocupar la presidència. 
 
 Seguidament, el secretari de la Corporació informa que a l'expedient de 
constitució del nou Ajuntament s'uneix l'acta d'arqueig i el certificat de les existències 
en Bancs i Caixes a 14 de juny de 2019, així com l'Inventari de Béns i Drets d'aquest 
Ajuntament, a l'objecte que pugui ésser comprovat pels regidors del nou Ajuntament. 
 
 
 

7. Intervencions dels caps de llista electoral 
 
 
Acte seguit el senyor alcalde-president realitza la següent exposició: 
“” 
Benvolgudes i benvolguts, 
Regidores i regidors de la Corporació municipal d’aquest nou mandat de l’Ajuntament de 
Teià 2019-2023, 
És la quarta vegada que assumeixo l’alcaldia de Teià, del meu poble. Me’n sento de nou 
honorat i agraït al suport majoritari dels teianencs i teianenques. I ho faig amb emoció, 
il·lusió i amb molt de sentit de la responsabilitat. Amb la mateixa responsabilitat que ho vaig 
fer el 2003, el 2007 i el 2015.  
Potser la diferència més significativa rau en el fet que ho faig avui amb el suport de la 
majoria absoluta de la força política a la qual represento: Compromís amb Teià - Esquerra 
Republicana de Catalunya. Les altres tres vegades vaig ser escollit batlle amb el suport 
d’una segona força política amb la qual vam formar govern de coalició: el 2003 amb el PSC, 
el 2007 amb CiU, i el 2015 amb els dos companys del PDECAT (que avui també han pres 
possessió). Ja vaig agrair la mateixa nit electoral els 1.726 vots dels teianencs i teianenques 
que havien fet confiança a la candidatura de CAT - ERC, amb un suport de vora del 51 %. 
Per això assumeixo la responsabilitat de formar el nou govern municipal amb els 8 
companys i companyes de CAT-ERC, als quals delegaré la setmana que ve les àrees de 
la seva responsabilitat (i que avui anticiparé). Perquè és el que entenem que ens ha 
encarregat l’electorat que ens ha fet confiança, d’acord amb el programa electoral amb què 
hem concorregut a les eleccions municipals i d’acord amb l’equip de persones que hem 
format part de la candidatura. 



 

 

Però teixirem els ponts de diàleg que ha caracteritzat el govern anterior i també ha 
caracteritzat el meu rol d’alcalde, com no pot ser d’una altra manera. He mantingut 
converses per fixar mecanismes de col·laboració amb els altres grups municipals, i molt 
especialment amb GT i sobretot amb JuntsxCat, socis de govern (com a PDECAT) en 
l’anterior mandat, a qui agreixo la feina feta i la feina compartida.  
En qüestions d’àmbit local i gestió municipal, hi haurà diàleg permanent amb tots els grups 
municipals I buscarem consensos amplis, de la mà de projectes endegats en el mandat 
anterior (per exemple, en matèria de Cultura, Urbanisme, Medi Ambient, Esports, etc. ), 
com ara el projecte dotat d’arranjament de la pista de l’AE Teià, el conveni amb l’ACA per 
a la cessió de la planta de compostatge i tractament de fangs per als serveis de 
manteniment municipals i altres serveis mediambientals, la consolidació turística i de 
promoció econòmica del Maridatge dels Sentits o del Centre Enoturístic i Arqueològic de 
Vallmora, el Pla educatiu d’entorn o el Pla Local de Joventut, per citar-ne alguns. O amb 
nous projectes, com el parc de lleure de can Llaurador (amb skate park i la rehabilitació de 
la bassa inclosos), la planificació dels habitatges de protecció oficial de lloguer dels propers 
anys o les noves mesures d’eficiència energètica i sostenibilitat. 
Francesc i Gemma, la feina feta al govern compartit és una herència nostra i vostra, també 
la bona feina en Cultura i Patrimoni Històric o Serveis Socials i Sanitat. I procurarem estar-
ne a l’alçada, amb un nou accent, que esperem i desitgem que sumi també amb vosaltres. 
Dèiem al nostre programa electoral que “Som una candidatura amb vocació de servei, des 
de l’experiència a l’alcaldia i al govern municipal, fins a noves incorporacions de persones 
dinàmiques i engrescadores”, amb voluntat de bona gestió i de seguir fent Teià, per a tots 
els teianencs i teianenques. Perquè el govern amb què iniciarem aquesta legislatura està 
basat en el concepte de transversalitat, amb “persones independents, d’ERC i també un 
candidat de Demòcrates de Catalunya”, que “sumem moltes complicitats i sensibilitats, 
perquè volem ser un reflex del nostre municipi, amb rigor i dedicació, al servei de les 
persones i de Teià”. 
Seguirem treballant per la transparència, el rigor, l’accessibilitat i la proximitat en la gestió 
municipal per assolir la màxima qualitat de serveis”, per exemple, a través de la figura dels 
regidors i regidores delegats de barri i urbanitzacions o del nou protocol d’acollida adreçat 
als nous residents al municipi. 
Per això, “promourem de forma activa la participació de la ciutadania (com hem fet els 
darrers quatre anys) en els diferents àmbits de Cooperació, Cultura, Educació, Esports, 
Infància i Joventut, a través dels canals establerts, revisant-ne i proposant-ne d’altes”, de 
la mà de noves regidories com la de Cicles de Vida (que agruparà Infància, Joventut i Gent 
Gran, per donar una visió més transversal de l’atenció a les persones). I en totes les accions 
tindrem present la perspectiva de gènere, amb la nova regidoria d’Igualtat i drets civils. 
I també “entenem que el nostre entorn natural és privilegiat i cal conservar-lo i valorar-lo. 
Alhora, cal garantir una mobilitat urbana i interurbana més sostenible, amb una major 
planificació, que també s’ha de tenir en compte en la gestió dels equipaments municipals, 
molt més a l’abast de les entitats i les persones”. 
 
I tots aquests objectius i reptes els abordarem amb un govern municipal format pels 
companys i companyes de Compromís amb Teià i Esquerra Republicana que avui 
m’acompanyen en aquesta sessió plenària constitutiva: 

- Montse Riera, que assumirà les regidories de Medi Ambient, Educació i 

Cooperació. 

- Jordi Casanovas, que assumirà Serveis i Comunicació. 

- Èrica Busto, que assumirà les regidories de Cicles de Vida (Infància, Joventut i 

Gent Gran), Habitatge, i Igualtat i drets civils. 

- Yago Albert, que assumirà Hisenda, Recursos Humans i Seguretat Ciutadana. 

- Mercè Alòs, que assumirà les regidories de Promoció Econòmica, Ocupació i 

Serveis Socials. 



 

 

- Jordi López, que assumirà Participació Ciutadana i Esports. 

- Olga Parra, que assumirà les regidories de Cultura, Patrimoni Històric i Sanitat. 

- I un servidor, que a més de l’Alcaldia, assumiré les regidories d’Urbanisme, Mobilitat 

i Turisme. 

Però soc conscient que, com a alcalde, tinc un compromís amb el país i amb el camí cap 
a la República Catalana. Ho dèiem dimecres entre el centenar de persones congregades 
per la llibertat dels presos polítics i preses polítiques davant del judici vist per a sentència 
de Tribunal Suprem contra el dret d’autodeterminació i el referèndum de l’1 d’octubre.  
En qüestions de país, i d’acord amb el nostre programa electoral, seguirem compromesos, 
sense escletxes i sense defallir, per “garantir des de l’Ajuntament i del govern municipal 
tots els acords encaminats a la consecució de la República Catalana i donar suport als 
acords adoptats pel Govern de la Generalitat i per la majoria sobiranista del parlament de 
Catalunya”, essent conscients que aquí hi trobarem companys de viatge, com en el mandat 
anterior, amb els dos regidors de JuntsXCat i la regidora de GT, que sumem més d’un 80 
% de l’electorat de Teià. 
De fet, soc alcalde encara investigat pel meu compromís amb el Referèndum de l’1 
d’octubre de 2017. Vaig ser a Brussel·les el 2018 i a Madrid el 2019 amb molts alcaldes i 
alcaldesses del país. I seré a Estrasburg el proper dia 2 per defensar, des del món local, 
els drets dels eurodiputats Oriol Junqueras, Carles Puigdemont i Toni Comín (a càrrec meu, 
com sempre, tot sigui dit de passada). 
No cal dir que en un moment sociopolític com l’actual, després de la legislatura anterior, 
intensa i transcendental, per moments m’ha semblat retornar simbòlicament a la II 
República... Per això avui vull homenatjar la valentia del primer alcalde republicà, Amadeu 
Creus i Rosés (ERC), 1931-1937, i la del darrer, Josep Mateu Cabús (CNT), 1938-1939, 
que va fer possible les colònies suecocatalanes de refugiats i d’infants de Teià de can 
Wertheim i de can Godó. Avui també estarien tots dos al costat de la llibertat, dels drets 
civils i de la República, i naturalment dels presos i preses polítics. Avui tenim altres refugiats 
per acollir, no ho oblidem... 
Vaig acabant. Gràcies, de nou, als 1.726 teianencs i teianenques que ens han votat (que 
entenem que són reflex d’una confiança a la qual no podem decebre); gràcies als 
companys i companyes de Compromís amb Teià i ERC per totes les complicitats teixides; 
gràcies als treballadors i treballadores públics d’aquest Ajuntament per l’acompanyament 
professional i el compromís amb el govern; i gràcies a la meva família per l’escalf d’aquests 
4 anys passats i els 4 que hauran de venir, perquè si soc aquí és sobretot gràcies al seu 
suport incondicional. 
Regidors i regidores de la corporació municipal, ens uniran moltes decisions i voluntats, 
algunes ens en separaran, però per damunt de tot apel·lo al respecte mutu, al respecte 
institucional. Fem-nos tots dignes de la confiança rebuda pel nostre electorat, sigui quin 
sigui el resultat aconseguit. La meva trajectòria m’avala com a alcalde de consens, i 
continuaré sent alcalde de consens tot i la majoria absoluta obtinguda. El meu tarannà no 
canviarà. Però la meva tenacitat pels valors democràtics i cívics que defenso tampoc. 
Som-hi, doncs. Gràcies! 
“” 
 

Seguidament pren la paraula el regidor Sr. Francesc Ribas i Paris, de Junts per 
Catalunya, que manifesta el següent: 
“” 

Moltes gràcies i benvinguts a tots i a totes. Abans de res felicitar Andreu Bosch com a 
nou Alcalde de Teià. 

Deixeu-me però que mostri la meva disconformitat perquè aquesta sala, en un dia tant 
important com avui, no la presideixi tant el legítim President Carles Puigdemont com el 
Molt Honorable President Torra. 



 

 

Avui acaba un període de 4 anys de govern colze a colze de CatERC i JuntsxCat Teià, i 
en el meu cas un període de 7 anys al govern de coalició. Un període de treball que hem 
compartit tant la Gemma Rosell al capdavant de Sanitat i Serveis Socials com jo mateix al 
capdavant de Cultura i Patrimoni històric i que ho hem donat tot per a contribuir a millorar 
el nostre poble sense parar-nos a pensar en sigles, en partits, i fins i tot ni tant sols en 
idees; l'objectiu era comú: el benestar de teianencs i teianenques. 

Estem molt i molt satisfets de la feina feta. N'ha estat molta, i constant, i perseverant i 
fidels al pacte de govern subscrit aquell juny de 2015. Tant és així que no hem volgut 
entrar en diferenciar-nos i vendre els projectes que engegavem des de les nostres àrees 
perquè l'objectiu final era el poble. Hem hagut de desmentir desenes i desenes de 
vegades que nosaltres no érem ERC, que érem JuntsxCat. Això, el 26 de maig creiem 
que ens ha passat factura. 

Però aixó, al capdavall, quina importància té? Hem treballat pel poble? Sí;  
Hem millorat els serveis socials de Teià? Evidentment que sí;  
Hem contribuït a fer una vila culturalment rica? Sí, sens dubte;  
Hem potenciat i valorat els talents locals? Sí, sempre ho hem fet;  
Hem fet que Teià sigui ara una vila cardioprotegida? I tant;  
Hem creat una banda de música municipal? Si, ho hem fet;  
Hem potenciat les entitats fent les protagonistes creant el Batraci, per exemple i que hem 
lliurat als Dimonis de Teià? i tant;. Hem treballat per afavorir una fiscalitat que bonifiqui els 
teianencs i teianenques més vulnerables? era la nostra obligació;  
Hem creat un exitós cicle de concerts, el Remor que difon el nostre patrimoni 
arquitectònic? i tant;  
Hem augmentat les beques per als més desfavorits? Sí;  
Hem fet polítiques actives de dones per garantir la igualtat d'oportunitats? Sí, sí i sempre 
sí.  
I aquestes i tantes altres coses que no eren de les nostres àrees però amb les que ens hi 
hem compromès fins al final. 

De tots aquests projectes el poble en gaudeix i en gaudirà perquè són projectes fets i 
creats i que són aquí per quedar-se. Hem deixat petjada i volem que aquesta petjada no 
s'esborri. 

Hem canviat de banda a la bancada d'aquest consistori. Érem la dreta, a la dreta de 
l'Alcaldia i hem estat la seva mà dreta; érem la mà dreta del govern i no ens en 
penedirem mai, gens. Ara som a la esquerra, i no serem el peu esquerra que faci la 
traveta a projectes que ens proposi el nou govern. Serem la mà estesa, el compromís, la 
responsabilitat i la oposició ferma i constant. Com ferm i constant ha estat el treball al 
costat vostre. Amb absoluta fidelitat i perseverança. 

Estarem al vostre costat també el totes les iniciatives que ens portin a la consecució 
definitiva de la República Catalana i en el respecte al mandat de l'1 d'octubre. Som un 
ajuntament valent i continuarem sent-ho i sense por. 

Junts per Catalunya Teià us felicitem de cor per el resultat obtingut. Us encoratgem a fer-
ne un us responsable i respectuós. Segur que serà així. Som aquí per que ho ha volgut el 
poble, però el poble avui et dona la mà i demà et gira l'esquena perquè no has acomplert 
les seves expectatives on hi havia dipositat el seu vot i la seva l'esperança. 

Res mes. Il·lustríssim Alcalde, Andreu Bosch i Rodoreda, benvolguts i benvolgudes 
companys i companyes del nou govern: molta sort, molts encerts: visca Teià, visca 
Catalunya Teià s'ho mereix! 
Visca Catalunya Lliure!" 

“” 
 



 

 

 

Pren la paraula la regidora Sra. Maria Núria Andinyac i Lladó, de Gent de Teià, que 
realitza la següent manifestació: 
“”Avui és un dia de sentiments oposats dintre del nostre grup. Per una part, estem contents 
perquè el municipalisme independent tindrà veu i vot, quatre anys més en aquest consistori. 
Per l’altra, no ho estem tant perquè hem perdut força respecte a la legislatura anterior. Els 
resultats de les eleccions no ens ho han posat gens fàcil amb un sol representant. Però no 
són moments de lamentacions sino de posar-se a treballar amb la força que tenim, des 
d’on ens toca, per millorar la qualitat de vida dels teianencs. Vull començar aquest 
parlament amb un reconeixement per la tasca realitzada pels meus companys, l’Uri, la 
Teresa, l’Abel, la Bàrbara i l’Alex que fins fa ben poc estàven aquí asseguts al meu costat 
fent molt bona feina, en aquest cas des de l’oposició, col.laborant amb el govern sempre 
que ho creiem convenient per defensar els interessos de les teianenques i dels teianencs. 
Són moments molt complicats políticament i, això clarament, en clau electoral, ha perjudicat 
la nostra formació, que ha perdut representació respecte als mandats anteriors. Però, som 
aquí amb força i valentía per defensar el nostre projecte i contribuir a que Teià sigui un lloc 
on la gent tingui tots els serveis necessaris per viure bé i ens poguem sentir orgullosos del 
nostre poble. 
Agraeixo, també, als 429 votants que ens van fer costat a les eleccions del passat 26 de 
Maig. El seu suport ens ha situat com la tercera força a l’Ajuntament de Teià. Vull, per tant, 
fer especial esment a aquestes persones que van creure en Gent de Teià, malgrat totes 
les circumstàncies extramunicipals que envoltaven aquestes eleccions. No us 
defraudarem, i allà on siguem, defensarem fermament la nostra idea de poble, un poble 
sostenible, segur, net, inclussiu, igualitari on les persones que visquin disposin dels serveis 
de qualitat que es mereixen. 
A l’anterior legislatura, Gent de Teià va fer una política pensant en la gent, amb el poble i 
en el país. Vam ser prou generosos, sacrificant en moltes ocasions els nostres propis 
interessos. Nosaltres no vam arribar fa 8 anys al consistori per escalfar cadires, sino per 
treballar i ho hem fet sempre, tant quan hem estat al govern, com quan ens ha tocat estar 
a l’oposició. Ho vam fer amb cinc regidors, com ara ho farem només amb una. No ens ha 
tremolat la mà en votar a favor del govern quan hem cregut que es feien bé les coses i això 
repercutiria amb el benestar dels vilatans. Quan hem consiserat, també hem plantat cara 
perquè no sempre les decisions del govern van ser encertades.  
Nosaltres no som polítics, ni estem avalats, ni finançats per cap formació política. Per això 
mantenim la independència en les nostres actuacions polítiques i no ens han caigut mai els 
anells, des de l’oposició estant, de donar suport al govern quan ha calgut, malgrat que les 
normes no escrites del manual de la política ens diguéssin el contari. La nostra actitud ha 
estat sempre constructiva fugint de la confrontació per la confrontació, sumant més que 
restant… 
Gent de Teià ha estat a les verdes i a les madures. És evident, que l’1 d’octubre de l’any 
2017 va marcar la legistatura passada, ha marcat els resultats de les eleccions municipals 
al nostre poble i continuarà marcant l’agenda política i segurament la història del nostre 
país. En cap moment, ens vam plantejar renunciar als nostres principis democràtics i de 
defensa dels drets i les llibertats de les persones i dels pobles, per un possible benefici 
electoral. Vam estar on creiem que teniem que estar: al costat de les institucions locals i 
nacionals i de la voluntat majoritària del poble català reflectida al Parlament de Catalunya. 
Ens sentim molt orgullossos d’haver estat, des de l’oposició, al costat de l’alcalde i del seu 
equip de govern, malgrat que erem conscients que això ens podría passar factura 
electoralment. Al mateix temps, ens hem enfortit com a força municipalista i n’estem molt 
orgullosos del que vam fer. 
Avui, en aquest poble, al igual que en molts altres municipis del país, ens agradaría que 
s’estiguessin formant governs de unitat per enfortir el projecte de poble i del país que volem. 



 

 

Però com que primen els resultats electorals, aquesta possibilitat a Teià no ha estat 
possible i restarem a la oposició. Però en temes de país sempre m’hi trobaran. 
Realment, creiem que és una llàstima, perquè estem convençuts que avui estem perdent 
una oportunitat de fer més fort, inclussiu i divers al govern , doncs són temps de consensos, 
com la que plegats vam conseguir l’1 d’octubre. 
Però donades les circumstàncies electorals, CAT+ERC s’han guanyat el dret a escollir 
entre si volien caminar sols o construir Teià amb veus més diverses al govern. 
No ens queda cap altra remei que situar-nos a l’oposició, un paper que exercirem com 
sempre l’hem exercit, amb rigor, d’una manera crítica i a l’hora que constructiva. Sempre 
buscant els grans consensos pel bé dels vilatants i vilatanes sense importar-nos redits o 
perjudicis electorals que puguin venir al futur. 
No ens agraden els governs mono-colors perquè tenen el risc d’apalanca-se en les seves 
pròpies majories. De qualsevol manera, la victòria rutilant de CAT+-ERC aconseguida a les 
urnes és inqüestionable i des d’aquí els felicitem pel seu èxit.  
Com he dit, agafem el compromís de treballar des de l’oposició per estar atents a l’acció 
de govern: qüestionar-la quan calgui i contribuint-hi quan així ho considerem, en benefici 
de Teià i els nostres covilatans. 
Moltes gràcies. 
“” 

 
 
A continuació el regidor Sr. Jose David Basi i Limiñana, de Ciutadans, manifesta el 
següent: 
“”Bon dia a tothom, buenos días a todos, 
En primer lloc vull felicitar a l'alcalde pel seu recent nomenament. 
Avui som en aquest ple d'inici de mandat perquè 355 teianencs i teianeques així ho han 
volgut. Vull agrair-los la confiança que ens han fet i acceptem el seu encàrrec amb 
responsabilitat. Vull agrair també la dedicació i la il·lusió de tots els membres de la nostra 
llista i de la nostra agrupació local, que ara fa quatre anys que va començar a caminar. 
Un agraïment molt especial també a la meva família pel seu suport i en especial a la meva 
dona per estar on jo no estic, sense la seva dedicació jo no podria estar avui aquí. 
Venim d'un mandat anterior en què hem patit una anomalia democràtica, perquè una part 
dels vilatans no estàvem representats al nostre ajuntament, des de avui superem aquesta 
etapa i el ple de Teià serà més fidel a la pluralitat del nostre municipi. 
Els nostres resultats queden lluny del partit guanyador, però a prop de la resta de partits. 
Hem aconseguit la nostra representació d'una forma solvent, tot i ser l'única formació que 
es presentava a les eleccions municipals per primer cop. 
Això ens marca el camí per seguir treballant per tots els nostres veïns i seguir sumant de 
cara al futur. 
Després de 4 anys construint aquest nou projecte municipal, ens arriba el moment d'entrar 
a la institució passant a l'oposició. Desenvoluparem una oposició constructiva i responsable 
però també rigorosa i exigent perquè així ens ho han demanat una part dels vilatans. Ja 
em demostrat en altres institucions que des de l'oposició es pot fer política útil. 
Desde la oposición defenderemos el mismo modelo de pueblo que en la pasada campaña 
electoral, un municipio inclusivo, moderno y sostenible, planteando iniciativas que vayan 
en ese sentido y sumándonos a las de otras formaciones que también las compartan. 
Esa inclusión debe cobrar especial relevancia en las fiestas Populares, que deben ser de 
todos y para todos, sin carga política, porque son el primer eslabón de la participación 
ciudadana y, por tanto, del municipalismo. Actuar de otra forma es arrinconar a una parte 
del municipio y nada tiene que ver con defender una determinada ideología. 
En una semana tenemos una fantástica verbena de Sant Joan co-organizada por una 
asociación de vecinos y el ayuntamiento que debería ser un ejemplo de inclusión, 
participación y cohesión. 



 

 

Ahora le toca gobernar a Compromis amb Teià-ERC con mayoría absoluta, una condición 
que permite gobernar con comodidad, pero es importante recordar que las mayorías 
democráticas legitiman para llevar adelante proyectos económicos y de transformación 
social, pero no para imponer ideologías. 
Nuestra prioridad será trabajar por y para Teià, defendiendo valores como la libertad e 
igualdad de todos nuestros vecinos y con un municipio integrado en Cataluña, España y 
Europa. 
Gracias a todos, Gràcies a tots 
“” 
 
 

Per últim, pren la paraula el regidor Sr. Joaquin Roca i Agost,  del PSC-PSOE, que 
manifesta el següent: 
“” 
Bon dia a totes les persones que ompliu avui aquesta sala,  Sr Alcalde, regidors i regidores.  
Avui constituïm, després de les eleccions municipals del maig passat,   el nostre 
Ajuntament.  
La voluntat popular de la ciutadania s’ha expressat en la composició d’aquest nou 
consistori. Som doncs, un nou Ajuntament per a un nou mandat de quatre anys. 
Amb Primer lloc, i en nom del nostre grup, vull felicitar al Sr Andreu Bosch, a partir d’ara ell 
serà el nostre alcalde,  felicitació que vull  fer extensiva a la seva formació política, E R C, 
pels resultats obtinguts en aquestes eleccions. 
Felicitacions també a la resta de regidors i regidores que avui assumeixen aquesta condició 
de servidors públics,   ja sigui al govern o a l’oposició.  
A tots i a totes, els desitjo molta sort i encerts en l’exercici de la seva responsabilitat amb 
la ciutadania del nostre estimat municipi. 
També vull expressar el nostre agraïment als regidors i regidores de totes les formacions 
polítiques sortints per la tasca que han realitzat aquests darrers anys i que es suma ja a la 
història de la nostra Vila.  
Els resultats que hem obtingut han estat bons hem millorat vots i obtingut representació, 
tot i que no ha estat suficient i restarem a l’oposició.  
Per això vull assolir el compromís públic de que la  nostre agrupació  del Partit dels 
Socialistes de Teià seguirà treballant de forma incansable per defensar els interessos de 
tota la ciutadania de TEIÀ per mantenir la confiança de les 321 persones que ens han donat 
suport per incrementar, amb la nostra tasca diària, aquesta xifra.  
i això ho farem treballant per arribar a acords amb el govern  per resoldre els assumptes 
que resten aturats i sense solució, però també per donar compliment al nostre programa 
electoral. 
 Així com defensar i motivar la participació ciutadana en els afers municipals, garantint una 
solida transparència i garantir el compliment de la legalitat  en  totes les actuacions 
municipals. 
¡¡Aquets seran els nostres màxims objectius!! 
Però, Abans d’acabar, volem reconèixer i agrair a les nostres companyes i companys de la 
candidatura, a totes les persones que ens han donat suport durant aquesta campanya, que 
encara avui, ens aturen pel carrer per animar-nos a seguir treballant, també, a la meva 
família en la que trobo sempre el suport i la comprensió necessàries per seguir treballant. 
A totes aquestes persones nomes un últim missatge: 
“sabrem estar a l’alçada de la responsabilitat que ens heu atorgat” 
Moltes gràcies. 

“” 
 
 
 



 

 

 

 
8. Tancament del Ple 
 
El senyor alcalde-president  realitza la següent manifestació: 
 
“”Gràcies per totes les vostres aportacions,  naturalment molt especialment l’aportació d’en 
Francesc Ribas, deies: companys de govern en la passada legislatura. 
De tot el que se’n desprèn de les intervencions dels caps de llista de les formacions 
polítiques que avui són representades en la Corporació municipal, un missatge que ja l’he 
apuntat clar i contundent, gestionarem tots els companys i companyes de govern aquesta 
majoria absoluta i aquest govern en que iniciem la legislatura  amb absoluta responsabilitat 
i amb absoluta humilitat i les persones que em coneixen o que han treballat al meu costat 
saben que serà així com no pot ser d’una altra manera. 
Gràcies. 
Gràcies al públic que assisteix. 
Gràcies als teianencs i teianenques que també ens estan seguint en aquests moments en 
directe per streaming i donarem per aixecada aquesta sessió plenària extraordinària del 
Ple de presa de possessió i de nomenament de la Corporació municipal i d’elecció de 
l’alcalde. 
Moltes gràcies a tots i estem com sempre a la vostra disposició. 
Gràcies i bon dia. “” 
 
 

 
Seguidament, l'alcalde aixeca la sessió, quan són les 13:05 hores del dia, de la qual, com a 
secretari, estenc aquesta acta per a la deguda constància dels temes tractats i els acords 
presos. 
El Secretari 
 


