ACTA DE LA SESSIÓ DE PLE MUNICIPAL
DE 30 DE SETEMBRE DE 2020
Sessió núm. 2020/6
Data: 30.09.2020
Hora inici: 21:01 h
Hora fi: 22:00 h
Caràcter: sessió extraordinària i urgent
Lloc: celebrada per mitjans electrònics, ex art.46.3 LRBRL (zoom)
Membres del Ple assistents (12):
Andreu Bosch i Rodoreda
Montserrat Riera i Rojas
Jordi Casanovas i García
Èrica Busto i Navarro
Santiago Albert i Seseña
Raül Mínguez Nogués
Jordi López i Sánchez
Olga Parra i Ordaz
Francesc Ribas i Paris
Gemma Rosell i Duran
Núria Andinyac i Lladó
Joaquim Roca Agost
Excusa assistència (1):
José David Basi Limiñana
President: Andreu Bosch i Rodoreda
Secretària: Laura García Àlvarez
Interventora: Anna Moreno Castells
Es fa constar que els regidors Andreu Bosch i Rodoreda, Santiago Albert i Seseña,
i Sr. Raül Mínguez Nogués han expressat que, voluntàriament, renuncien a
percebre la retribució que els hi correspondria per assistir a aquesta sessió.
El regidor Francesc Ribas i la regidora Gemma Rosell i Duran volen deixar
constància de què la retribució que els hi correspongui per assistir a aquesta sessió
la destinaran a la Caixa de Solidaritat.
Comprovat el quòrum per a la vàlida celebració de la sessió, el president obre la
sessió en la data i hora indicada en l’encapçalament d’aquesta acta i es passen a
tractar els assumptes inclosos en l’ordre del dia.
1. Ratificar el caràcter urgent de la convocatòria d’aquesta sessió extraordinària
2. Moció de l’AMI, del rebuig a la decisió del Tribunal Suprem d’inhabilitació del
President de la Generalitat de Catalunya

3. Delegació parcial de competències al Consell Comarcal del Maresme:
aprovació del conveni de delegació parcial de competències per a la prestació
del projecte “Reforç socioeducatiu Teià, Covid-19”
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
1. Ratificar de la urgència de la sessió.
Atès que en data 24.09.2020 va tenir lloc la celebració del ple ordinari corresponent
al mes de setembre, la sessió que ara es convoca, necessàriament, ha de tenir la
qualificació d’extraordinària però, alhora, d’urgent, atès que no es pot respectar el
termini de dos dies hàbils entre la convocatòria i la celebració de la sessió.
De conformitat amb el que disposa l’article 98.b) del Decret legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i l’article
79 del ROF, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, s’ha de
ratificar el caràcter urgent de la convocatòria d’aquesta sessió extraordinària.
L’alcalde, el Sr. Andreu Bosch i Rodoreda, justifica el caràcter urgent d’aquesta
sessió pels motius següents:
«Atès que el Tribunal Suprem acaba de fer pública la sentència de data 28 de
setembre contra el president de la Generalitat de Catalunya, que pretén inhabilitarlo, fer-lo fora del seu càrrec de representació del poble de Catalunya.
Considerant que es tracta d'un fet molt greu que mereix una resposta contundent,
a diferents nivells, des de la societat però també des de les institucions que
presidim, i concretament des dels ajuntaments i altres ens locals de Catalunya.
Considerant la petició explícita que m'han fet arribar els grups municipals de
Compromís amb Teià i ERC i Junts per Catalunya de convocar un ple extraordinari
amb caràcter d'urgència per debatre la situació i consensuar una moció de rebuig
a la referida sentència del Tribunal Suprem i alhora per la conveniència de mostrar
suport institucional al president de la Generalitat, escollit democràticament.
Tenint en compte que des de l'AMI, de la qual formem part com a ajuntament
adherit, se'ns ha fet arribar una proposta consensuada de moció des del món local
per traslladar a aprovació als plens municipals per mostrar el rebuig també del món
local a aquesta decisió judicial polititzada i totalment desproporcionada.
Addicionalment a l’anterior, des del Consell Comarcal del Maresme («CCM») han
indicat la urgència en aprovar el conveni de delegació parcial de competències per
a la prestació del projecte «Reforç socioeducatiu Teià, Covid-19» abans del dia 20
d’octubre de 2020, data en què es preveu que tingui lloc la celebració del Ple de
CCM. Atès que la propera sessió del Ple ordinari de l’Ajuntament de Teià es preveu
que es celebri amb posterioritat a l’esmentada sessió, es considera oportú per
respectar els terminis marcats pel CCM, aprofitar la celebració de la sessió
extraordinària i urgent que ara es convoca, i incloure l’aprovació d’aquest conveni

com a tercer punt de l’ordre del dia per respectar els terminis marcats pel CCM,
quant a la tramitació d’aquest conveni».
Sotmesa la ratificació de la urgència a aprovació, queda aprovada per majoria
absoluta dels assistents, amb el resultat de la votació següent:
Vots a favor (11): Andreu Bosch i Rodoreda, Montserrat Riera i Rojas, Jordi
Casanovas i García, Èrica Busto i Navarro, Santiago Albert i Seseña, Raül
Mínguez Nogués, Jordi López i Sánchez, Olga Parra i Ordaz, Francesc Ribas i
Paris, Gemma Rosell i Duran, Núria Andinyac i Lladó
Vots en contra (1): Joaquim Roca Agost
Abstencions (0):
2. Moció AMI de rebuig a la decisió del Tribunal Suprem d’inhabilitació del
President de la Generalitat de Catalunya
L’Ajuntament de Teià rebutja de forma rotunda i contundent la decisió del Tribunal
Suprem d’inhabilitar el president de la Generalitat de Catalunya, Hble. Sr. Quim
Torra, escollit democràticament pel Parlament de Catalunya mitjançant els nostres
vots i després d’investidures fallides. Un cop més la justícia fa política i es situa per
damunt de la democràcia.
Davant una justícia espanyola que utilitza el seu poder per discriminar
arbitràriament i que vulnera de forma reiterada l’Estat de Dret, el món municipal
català tenim la necessitat d’unir-nos i mostrar el rebuig a la sentència de forma
conjunta.
L’alcalde proposa al Ple l’aprovació de la següent declaració i acords:
1. Creiem fermament en la Democràcia. I per aquest motiu només entenem un
Estat que garanteixi la separació de poders i que respecti i asseguri els
principis bàsics d’aquest ordre social.
2. Exigim el respecte absolut pels Drets Fonamentals. Uns drets inherents a
totes les persones sense discriminació per les seves condicions personals,
socials, econòmiques, polítiques i ideològiques... El Dret d’Expressió és un
d’aquests Drets Fonamentals als quals els càrrecs electes no renunciarem de
cap de les maneres.
3. Condemnem la repressió contra el moviment independentista. Catalunya, la
nostra llengua, la nostra cultura... tenen una llarga història de discriminació
per part de l’Estat espanyol. Som un poble que sempre té un estat en contra,
que ens considera, enlloc d’una nació, una colònia. Un estat que no ens
respecta i que ens discrimina a nivell cultural, econòmic, social... Una
discriminació que, els darrers anys, ha anat més enllà i s’ha convertit en
persecució política contra els nostres representants al Govern, al Parlament,
als ajuntaments i també en persecució de tota la ciutadania que ha mostrat el

seu desacord amb aquest model d’estat obsolet i de formes decadents i que
ha optat per defensar, de forma legítima, la República Catalana.
4. Demanem una justícia justa, ponderada i equilibrada. Una justícia que doni
garanties a l’estat i a tota la ciutadania. Una justícia que ofereixi seguretat i
que asseguri l’exercici dels drets de la ciutadania. Una justícia que no faci
política. En definitiva, una justícia que respecti la separació de poders.
5. Rebutgem fermament la sentència del Tribunal Suprem que inhabilita al 131è.
president de la Generalitat de Catalunya per uns fets que no constitueixen cap
delicte i que estan emparats en la llibertat d’expressió. Una sentència
totalment grotesca i desproporcionada que deriva de la instrumentalització de
diverses institucions de l’estat, com en aquest cas la Junta Electoral Central.
Així mateix, expressem la total solidaritat cap al president Torra que ha patit
dos processos judicials injustos per defensar des de la màxima institució del
nostre país la llibertat d’expressió, la llibertat dels presos i dels exiliats i el dret
d’autodeterminació.
6. Demanem el màxim respecte per les institucions catalanes i pels nostres
representants, escollits democràticament. Només amb unes institucions fortes
i respectades podem créixer com a país i, malgrat els intents d’arrabassar-nos
la dignitat institucional, la nostra màxima prioritat serà preservar-la.
7. Reiterem el nostre compromís en la República Catalana. Continuarem
treballant des de cada poble i cada ciutat per materialitzar l’estat català, un
projecte que compta amb el suport majoritari de la població que ho ha
expressat reiteradament a les urnes el 9 de novembre de 2014 i l’1 d’octubre
de 2017. El nostre projecte d’autodeterminació està emparat pels Tractats
Internacionals i per aquest motiu demanem que cessi la persecució
injustificada i injusta contra un moviment legítim com és l’independentisme
català. Una opció política que és l’única capaç de garantir, en aquests
moments, la democràcia, el progrés social i econòmic i la protecció de la
cultura i les institucions.
8. Remetre els acords a la Presidència de la Generalitat de Catalunya, a la
Presidència del Parlament de Catalunya, a l’Associació de Municipis per la
Independència (AMI) i a l’Associació Catalana de Municipis (ACM).
El regidor i portaveu de Junts x Catalunya Teià, el Sr. Francesc Ribas i París,
sol·licita expressament que es faci constar en acta la seva intervenció, la qual es
transcriu a continuació:
«Bona nit a tothom,
Està clar que no som allà on volíem ser, políticament parlant, i som també lluny del nostre
anhel com a ciutadans de Catalunya, com a catalans i catalanes amants i perseguidors de
la llibertat, com a defensors dels drets fonamentals; i com a demòcrates, sobretot com a
demòcrates. Abans que independentistes, som demòcrates.

Dilluns es va produir un greu atac a les institucions catalanes, a la institució de la
presidència de la Generalitat, en la persona del MHP Quim Torra; un atac a la institució del
Parlament, que va ser qui per majoria, una majoria que sorgida del lliure sufragi de catalans
i catalanes en les eleccions al Parlament del 21D de 2017, va ser qui el 14 de maig de 2018
va nomenar Quim Torra com a 131è President de la Generalitat; i de retruc doncs, un atac
a la sobirania popular. I quan s’ataca la voluntat de lliure expressió del vot davant d’una
urna s’està atacant als fonaments de la democràcia, i amb una democràcia turpedinada,
judicialitzada correm el risc de desaparèixer com a societat plena i perdre la capacitat
d’exercici de la plena llibertat.
I tot plegat, per què? Una sentència del Tribunal Suprem ens dona la raó quan reclamem
que som la titella d’un poder judicial corcat, caduc i deslegitimat i que gosa arrebessar-nos
el més sagrat, democràticament parlant: la nostra veu, la nostra veu com a persones i com
a poble: ja sigui a través d’una papereta dins d’una urna, o mitjançant una cançó
reivindicativa, d’un artícle periodístic, d’un grafit en un mur o d’una pancarta en un balcó.
I Europa ens donarà, també la raó, quan ens jutgi des de la neutralitat, la objectivitat una
separació de poders lluny de fiscalies alliçonades des del Govern de torn.
La justícia, qui ens ho havia de dir, és injusta!! I podríem sospitar-ho sota el mandat de
governs de la dreta més rància, ja ho intuíem; però mai auispiciat per l’autoanomenat
govern més progressista de la història d’Espanya (PSOE i PODEMOS) Els uns atiant el foc
des de la judicatura al seu servei, els altres fent veure que ara no va amb ells tot això, i
mirant cap una altra banda.
I, repeteixo, i tot plegat, per què? Per una pancarta que amparada en els Drets Humans
reclama la llibertat de presos polítics i retorn dels exiliats . Temps al temps...Europa ens
donarà la raó: en la inhabilitació de Torra i en el judici farsa de Jordi Cuixart, Oriol
Junqueras, Raul Romeva, Jordi Turull, Joaquim Forn, Carme Forcadell, Dolors Bassa,
Jordi Sànchez i Josep Rull i en la lluita de tots els represaliats.
No restarem sotmesos a promeses d’un indult que no volem: “no demanaré mai gràcia a
l'enemic i si aquesta m'és atorgada sense demanar-la, no la rebré amb bones maneres”
Aquestes paraules les va pronunciar Pablo Iglesias Pose, fundador del partido socialista
obrero español, en sortir d’una presó injusta per haver publicat un article a la revista El
socialista. On ha quedat aquell socialisme amant de la llibertat i del respecte a la
democràcia i els drets humans?
Però, no ens enganyem, no només la judicialització de la política són els culpables de
l’atzucac polític en que ens trobem. Nosaltres, també nosaltres som culpables. Els
partidaris de La independència, de l’exercici del dret a l’autodeterminació dels pobles i de
la defensa de la llibertat de Catalunya, tots, tots nosaltres hem d’anar plegats. És del tot
urgent la recerca i el retrobament de la unitat, una unitat estratègica, i estructural. Unitat en
l’objectiu, en la manera i en la resposta a la continua repressió de l’Estat Espanyol. No que
només ho sembli, si no que sigui efectiva i coordinada. L’esperit de l’1 d’octubre ha de
tornar. El poble s’ho mereix, ens ho mereixem. Senyors, senyores, companys, companyes,
catalans i catalanes: Si no som capaços d’assolir aquest front comú, aquesta unitat ferma,
sòlida, sense escletxes i traçar plegats el camí cap a la Independència de Catalunya, potser
es que no ens ho creiem prou tot plegat i potser és que alguns hi són NOMES, per
interessos personals, de partit, i ens estem enganyant. Per Catalunya, i per tots els que
han dipositat les esperances en aquest camí llarg i que ja ha tingut moltes víctimes: No els
fallem, i No ens fallem!
GRÀCIES

Empresonat per un article en El Socialista (1904), arran d'una petició d'indult, escrigué: no
demanaré mai gràcia a l'enemic i si aquesta m'és atorgada sense demanar-la, no la rebré
amb bones maneres.»
El regidor, el Sr. Jordi López i Sánchez té problemes puntuals de connexió durant el debat
i intervenció del punt 2, tanmateix s’incorpora i participa de la votació d’aquest punt.
El regidor, el Sr. Joaquim Roca, indica la seva voluntat «d’apagar la càmera» en el moment
de la votació corresponent a aquest punt número 2. Tanmateix, és advertit prèviament a
l’emissió del seu vot per la secretària que estén aquesta acta que, en tal cas, el seu vot
computaria com a «abstenció», de conformitat amb el que disposa l’article 100.1 ROF, el
qual estableix: «A efectos de la votación correspondiente se considerará que se abstienen
los miembros de la Corporación que se hubieren ausentado del Salón de Sesiones una vez
iniciada la deliberación de un asunto y no estuviesen presentes en el momento de la
votación. En el supuesto de que se hubiesen reintegrado al Salón de Sesiones antes de la
votación podrán, desde luego, tomar parte en la misma».
L’article 39 ROM disposa: «L’absència d’un regidor o regidora o més, un cop iniciada la
deliberació d’un assumpte, equival, a l’efecte de la votació corresponent, a l’abstenció. No
obstant això, s’incorpora abans de realitzar la votació, podrà emetre el seu vot
corresponent».
L’article 12.1 del ROF estableix: «Los miembros de las Corporaciones locales tienen el
derecho y el deber de asistir, con voz y voto, a las sesiones del Pleno [...].»
Per tant, s’adverteix de forma prèvia i expressa a l’emissió del seu vot de què, en cas
«d’apagar la càmera» el seu vot computaria com a «abstenció», aplicant l’anterior, atès
que, com a regidor que ha assistit a la sessió, té el dret i deure d’assistir, amb veu i vot. A
sol·licitud del regidor, amb posterioritat al moment de la votació (en el debat del tercer punt)
indica que vol modificar el sentit del seu vot, si bé, es fa constar que no és possible, sense
perjudici de tenir present l’article 19.3 c) LRJSP, com a referència, de conformitat amb la
disposició addicional vint-i-unena de la LRJSP.
Es deixa constància en aquesta acta que el regidor, el Sr. Joaquim Roca, «apaga la
càmera» de la sessió a què assisteix per la plataforma «zoom» en el moment de la votació
corresponent al punt número 2, als efectes de no participar de la votació d’aquest punt,
essent computat el seu vot com a «abstenció», sobre la base de l’anterior.

Sotmesa la moció a aprovació, queda aprovada per majoria absoluta dels
assistents, amb el resultat de la votació següent:
Vots a favor (11): Andreu Bosch i Rodoreda, Montserrat Riera i Rojas, Jordi
Casanovas i García, Èrica Busto i Navarro, Santiago Albert i Seseña, Raül
Mínguez Nogués, Jordi López i Sánchez, Olga Parra i Ordaz, Francesc Ribas i
Paris, Gemma Rosell i Duran, Núria Andinyac i Lladó
Vots en contra (0):
Abstencions (1): Joaquim Roca Agost (ex art. 100 ROF i 39 del ROM)

3. Delegació parcial de competències al Consell Comarcal del Maresme:
aprovació del conveni de delegació parcial de competències per a la
prestació del projecte “Reforç socioeducatiu Teià, Covid-19”
Atès que l’article 25.2 e) i n) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de
Règim Local atorga als municipis competències en els termes previstos per la
legislació estatal o autonòmica en matèria d’avaluació i informació de situacions de
necessitat social i l'atenció immediata a persones en situació o risc d'exclusió social, i
en matèria de la vigilància del compliment de l'escolaritat obligatòria.
Atès que l’article 25 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova
el Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, correspon al Consell
Comarcal del Maresme la prestació del serveis que li deleguin o li encarreguin de
gestionar els municipis. Les delegacions o els encàrrecs de gestió han d'anar
acompanyats de la transferència dels recursos necessaris per a exercir-los.
Atès que els articles 47 i 48 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del
Sector Públic, s’atorguen potestats a les administracions públiques per formalitzar
entre elles convenis interadministratius, fixant l’article 49 i el seu contingut. A més, en
l’article 50.1 es determinen els aspectes claus que han de reflectir aquesta memòria,
així com la necessitat de compliment de tot el previst en la mateixa Llei.
Vist l’esborrany de conveni de delegació de competències al Consell Comarcal per la
prestació del projecte “Reforç socioeducatiu Teià, COVID-19” en el parc de la política
activa d’ocupació, programa de Treball i Formació, Línia extraordinària COVID-19.
S’acorda,
PRIMER.- APROVAR la delegació parcial al Consell Comarcal del Maresme de la
competència necessària en matèria d’avaluació i informació de situacions de
necessitat social i l'atenció immediata a persones en situació o risc d'exclusió social, i
en matèria de la vigilància del compliment de l'escolaritat obligatòria, per l’execució
del projecte especificat, en el marc de la política activa d’ocupació regulada en la
Resolució TSF/1419/2020, de 16 de juny.
SEGON.- APROVAR la minuta de conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal
del Maresme i aquest Ajuntament, per a la delegació parcial de competències per la
prestació del projecte “Reforç socioeducatiu Teià, Covid-19”, que s’acompanya com
a annex a aquest acord, formant-ne part a tots els efectes legals.
TERCER.- DESIGNAR a la tècnica de RR.HH., com a referent i únic interlocutor amb
la coordinació del programa de Treball i Formació del Consell Comarcal del Maresme,
en compliment dels compromisos que l’Ajuntament assoleix mitjançant la signatura
d’aquest conveni.
QUART.- TRAMETRE certificació dels acords adoptats i còpia del conveni de
col·laboració a la Direcció General d’Administració Local del Departament de
Governació, als efectes previstos a l’article 309.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny.

CINQUÈ.- COMUNICAR aquest acord al Consell Comarcal del Maresme.
Sotmesa la moció a aprovació, queda aprovada per unanimitat dels assistents,
amb el resultat de la votació següent:
Vots a favor (12): Andreu Bosch i Rodoreda, Montserrat Riera i Rojas, Jordi
Casanovas i García, Èrica Busto i Navarro, Santiago Albert i Seseña, Raül
Mínguez Nogués, Jordi López i Sánchez, Olga Parra i Ordaz, Francesc Ribas i
Paris, Gemma Rosell i Duran, Núria Andinyac i Lladó i Joaquim Roca Agost
Vots en contra (0):
Abstencions (0):
LINK PLE: https://www.youtube.com/watch?v=Fof-8kQbAeY&feature=youtu.be
Sense altres assumptes a tractar, el president aixeca la sessió a l’hora assenyalada
en l’encapçalament d’aquesta acta, la qual estenc, com a secretària, amb el vistiplau
del senyor alcalde.
Teià, a data de la signatura electrònica
La secretària

Vist i plau,
L’alcalde

