
 

 
 
ESBORRANY DE L’ACTA DE LA REUNIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT 
DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 25  D’OCTUBRE DE 2017 
 
 
Identificació de la sessió: 

Núm.  6/2017 

Expedient convocatòria: 7/2017 

Caràcter:  Extraordinària i urgent 

 

 
 
A la Vila de Teià, quan són les 21:30 hores del dia 25 d’octubre setembre de dos mil 

disset, 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 i urgent, segons convocatòria notificada reglamentàriament. 

 

Presideix l’alcalde, Sr. Andreu Bosch i Rodoreda, amb assistència dels regidors:  

Sra. Montserrat Riera i Rojas, Sra. Silvia Marcos i Llagostera, Sr. Jordi Casanovas i 

Garcia, Sr. Andreu Porta i Espelt, Sr. Oriol Ribera i Esplugas, Sra. Maria Teresa 

Casellas i Abella,  Sra. Maria Núria Andinyac i Lladó, Sr. Abel Ballesteros i Monferrer 

i Sr. Francesc Ribas i Paris i Sra. Gemma Rosell Duran, assistits del secretari de la 

Corporació Sr. José M. Blanco i Ciurana  i de la interventora, Sra. Anna Moreno i 

Castells.  

 

Excusen la seva assistència el regidor Sr. Santiago Albert Seseña, per motius 

professionals i la regidora Sra. Bárbara Furment i Tomás, per motius personals. 

 
Oberta la reunió, s’entra a tractar els temes inclosos a l’ordre del dia d’aquesta 
sessió ordinària, i es prenen els següents acords: 
 

1.- Ratificació de la convocatòria de la present sessió extraordinària urgent. 

L’alcalde, Sr. Andreu Bosch i Rodoreda, justifica la urgència d’aquesta  sessió 

extraordinària, en els termes següents: 

“”Haureu vist que inicialment es va convocar, i està convocada, de fet, una sessió plenària 

extraordinària per demà a les 9 del vespre i si heu consultat l’ordre del dia de la sessió 

extraordinària de demà, que no es convocada amb caràcter d’urgència sinó amb el caràcter 

d’extraordinària, la sessió de demà incloïa també, prèvia ratificació per part dels grups 

municipals, el punt de l’ordre del dia que avui passem a sotmetre i a votació en aquesta 

sessió plenària convocada amb caràcter d’urgència.  La urgència ve determinada, tot i que 

estava aquest punt inclòs en l’ordre del dia de la sessió extraordinària de demà l’hem hagut 

d’anticipar a la sessió extraordinària d’avui atesa la necessitat d’aprovar la referida moció 



2 

 

d’aturar la suspensió de l’autonomia de Catalunya i l’aplicació per part del Senat de l’article 

155 de la Constitució i ho havíem de fer amb anterioritat a la realització de les sessions 

convocades del Parlament de Catalunya de demà i també de la corresponent Comissió del 

Senat per demà 26 d’octubre i que precisament havien de tractar l’aplicació, si s’escau, de 

l’article 155 de la Constitució i atès que des de l’Associació de Municipis per la 

Independència i des de l’Associació Catalana de Municipis se’ns va demanar a tots els 

Ajuntaments l’aprovació d’aquest punt a tot estirar el dimecres al vespre, som ara el 

dimecres al vespre per tal que demà a primera hora del matí puguem, a través del secretari, 

de Secretaria, puguem emetre el corresponent certificat de l’acord de Ple que avui 

adoptarem i pugui ser considerat amb tota la documentació que el govern de la Generalitat i 

el president de la Generalitat necessita per a la incorporació d’aquest punt. 

També comentar que precisament perquè teníem aquest punt a l’ordre del dia de la sessió 

extraordinària de demà i que demà en l’ordre del dia heu pogut veure i que mantenim per la 

sessió de demà dos punts més en l’ordre del dia més enllà dels punts que també justificaven 

la sessió extraordinària d’aprovació de taxes i ordenances i altres punts de gestió interna de 

l’Ajuntament de Teià, recordeu que els dos punts d’exigir la llibertat de Jordi Cuixart i Jordi 

Sanchez es manté en la sessió plenària de demà perquè només podíem anticipar aquest 

punt perquè la urgència es justificava per la necessitat d’aprovar avui vespre aquest punti 

també mantindrem en la sessió extraordinària de demà  el punt de rebuig a la violència de 

les forces policials espanyoles exercida el passat 1 d’octubre. Per tant aquestes dues 

mocions queden en la sessió extraordinària del Ple de demà. 

Com  que aquesta sessió extraordinària d’urgència l’hem hagut de convocar dimarts de fet, a 

primera hora del matí, també hi ha unanimitat entre tots els membres de la Corporació 

municipal que percebem retribució per assistència a òrgans col·legiats, que cap dels 

regidors, regidores de la Corporació municipal no percebrà cap indemnització, cap retribució, 

per la realització d’aquesta sessió plenària.“” 

 

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents i amb el quòrum de la majoria 

absoluta del nombre legal de membres que composa la Corporació,  acorda ratificar 

la urgència de la convocatòria d’aquesta sessió extraordinària, de conformitat amb el 

que estableix l’article 98.b del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, Text refós de la 

Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i article 79 del ROF.. 

 

 

2. Moció per aturar la suspensió de l’autonomia de Catalunya 

Vista la proposta de l’Alcaldia núm. 54/2017, de 23 d’octubre de 2017, referent a 

l’aprovació de la Moció per aturar la suspensió de l’autonomia de Catalunya, que 

seguidament es transcriu: 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
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L’acord entre el Partit Popular, el Partit Socialista Obrer Espanyol i Ciudadanos per a 

la suspensió de l’autonomia de Catalunya, evidencia que davant d’un problema 

polític la resposta de l’Estat espanyol es basa en la repressió i en la retallada de 

drets. Trenta-vuit anys després de recuperar l’autonomia catalana amb l’aprovació 

de l’Estatut, després de les llargues dècades de dictadura franquista, són ara tres 

partits polítics en el marc democràtic els qui volen tornar a sotmetre Catalunya a 

aquella situació d’anul·lació política.  

L’aplicació de l’article 155 de la Constitució Espanyola liquida, de facto, l’autonomia 

catalana a través d’un fort atac als drets dels catalans i les catalanes per la 

incapacitat de diàleg de l’Estat espanyol i que s’ha concretat en la seva resposta 

repressiva a través de la vulneració de drets fonamentals, la censura d’internet i de 

mitjans de comunicació, la violació del secret postal, les detencions de càrrecs 

públics, querelles i processos judicials contra el govern, la mesa del parlament i més 

de 700 alcaldes i alcaldesses, la brutal violència policial exercida contra població 

pacífica l’1 d’octubre, l’empresonament dels líders de la societat civil, el gran 

desplegament de forces policials que encara es manté a Catalunya i la intervenció i 

congelació dels comptes de la Generalitat de Catalunya.  

El Govern espanyol i els partits polítics que li donen suport continuen optant per la 

via de la repressió i la vulneració de drets enlloc d’escoltar el clam del poble i les 

institucions de Catalunya que en les eleccions del passat 27 de setembre de 2015 

van concedir la majoria absoluta del Parlament a les forces independentistes i que el 

passat 1 d’octubre, en el referèndum d’autodeterminació de Catalunya, van ser 

novament refermat el mandat democràtic per a la independència de Catalunya.  

Vist l’informe emès pel secretari de la Corporació, núm. 27/2017, de supervisió 

jurídica amb informe desfavorable sobre la Moció d’Alcaldia 54/2017. 

El regidor Sr. Francesc Ribas i Paris,  en representació del grup municipal PDeCAT, 
manifesta el següent: 
“Va suposar a Catalunya l'anul·lació de les llibertats democràtiques, la prohibició i 
persecució dels partits, la clausura de la premsa no adscrita a la dictadura i l'eliminació de 
les entitats d'esquerres. A més, es van suprimir l’Estatut d’Autonomia i les institucions d'ell 
derivades, i es va perseguir amb sistematicitat la llengua i la cultura catalanes. 
Els vençuts van ser desvertebrats i molts més van ser "depurats" i inhabilitats per ocupar 
càrrecs públics o exercir determinades professions, el que els va deixar en pèssima situació 
econòmica en una època ja dura de per si”. 
Sentint aquestes paraules algú pot pensar que estic transcrivint íntegrament algun article 
dels nombrosos que omplen pàgines i pàgines descrivim el que l’article 155 de la Constitució 
espanyola pot suposar, i de fet ja està suposant per Catalunya.  
Doncs, no. Aquest text és un de tants que descriu la repressió que va patir Catalunya una 
vegada finalitzada la Guerra Civil i on el feixisme i la repressió ferotge va atacar el rovell de 
l’ou de la convivència, de la llibertat, durant 40 anys a Catalunya. 
Ara, 40 anys després, l’aplicació del l’article 155, inèdita en l’Europa Contemporània, ens fa 
reviure episodis que la lluita per la llibertat a Espanya, liderada en gran part per catalans i 
catalanes i que pensaven que mai més havíem de viure i sobreviure.  
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No ens resignem a que escapcin la llibertat de premsa: una premsa, la catalana, reconeguda 
internacionalment per la seva professionalitat i que reverteix en una objectivitat fora de 
qualsevol dubte ni esqueix. Sotmesa a moltíssims controls i que supera, una vegada i una 
altra els filtres. No ens  resignem a que aquests mitjans de comunicació que tant ens ha 
costat d’assolir passin a ser monitoritzats per una política espanyola matussera i que ja ha 
deixat palès que d’objectivitat, cap ni una. Conegudes són les queixes dels propis 
treballadors dels mitjans públics espanyols pel dirigisme i manipulació del govern espanyol 
de torn. 
No ens resignem a que coartin la nostra llibertat d’expressió, de manifestació, la llibertat amb 
majúscules, en definitiva. 
No ens resignem a que es plantegin la il·legalització de partits polítics pacífics i democràtics 
pel sol fet de dur en el programa electoral o en els seus estatuts fundacionals, un model 
d’estat diferent per Espanya o que, simplement, si, simplement, defensin el dret 
d’autodeterminació dels pobles. 
No ens resignem a que intervinguin el model d’educació catalana que tant intensament hem 
defensat amb ungles i dents, i que tant i tants atacs ha patit i està patint, ara més que mai. 
Una educació modèlica, integradora, socialment justa, fruit del treball abnegat d’uns 
professionals de l’ensenyament que hi posen els cinc sentits per que els nostres fills i filles 
creixin en valors de respecte, de solidaritat, , d’integració; valors tots ells que desemboquen  
en una cohesió social ferma i sustentada sobre contraforts de llibertat.  
Adoctrinadora? Efectivament, adoctrinem els nostres fills i filles, precisament en aquests 
valors, els de respecte mutu, pau, i llibertat. Benvingut sigui aquest adoctrinament! 
No ens resignem, no ho hem fet mai, però ara menys encara, a que vulguin reduir el nostre 
més ric patrimoni la llengua a una llengua de tercera divisió. No ho farem en el període 
franquista, ni ho farem avui ni demà 
A tot això i a tot el reguitzell d’armes destructores de llibertat com l’article 155 no ens hi 
resignem. Es per això que des del PDeCAT també donem suport a aquest nou camí del 
nostre país. Davant les innombrables ofertes de diàleg del President Puigdemont ens hi 
planten, lleis aplicades de manera matussera i a mida del govern del PP, davant una 
papereta i una voluntat de vot ens hi planten cops de porra i humiliants i vexatòries 
actuacions dels cossos policials espanyols; davant la veu, l’esparadrap a la boca. Per això ja 
fa temps que ens hem desconnectat. Per tot això ja fa temps que hem dit prou.  
A la petició de diàleg la resposta ha estat clara, rapida i contundent. Res de diàleg. Aplicació 
de l’article 155. Res però, que no poguéssim preveure després de l’empresonament dels 
Jordis la setmana passada. 
  
I des d’aquest Ple Municipal Extraordinari i urgent volem expressar i transmetre confiança, 
convicció, tranquil·litat, fermesa i il·lusió. 
 Confiança total en el President i en el Govern. Sense matisos. La seva determinació i visió 
ens portarà a l’èxit. 
Confiança absoluta en nosaltres mateixos. Estem fent camí cap a la llibertat i al capdavant 
hi som nosaltres. Nosaltres la gent del PDeCAT hi som al costat  
Convicció en el que som, el que representem, fem i sobretot com ho fem. No oblidem mai 
que estem fent tot això pensant en les persones. En el nostre futur col·lectiu. Que l’objectiu 
final de tot plegat és millorar la qualitat de vida dels catalans i catalanes. 
Tranquil·litat , fermesa i il·lusió per afrontar tots els dies que vindran que de ben cert 
seran complicats i de difícil pronòstic. Tot i això la nostra actitud ha de continuar essent 
cívica, pacífica i alegre.  
 Tinguem la moral alta, la convicció de les idees, la fermesa en les objectius i la il·lusió del 
projecte col·lectiu. “” 
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La regidora Sra. Montserrat Riera i Rojas, en representació del grup municipal 
CaT+ERC, manifesta el següent: 
“”El nacionalisme espanyol i el seu estat s’han llançat sobre Catalunya amb l’aplicació de 
l’article 155 en nom de la unitat d’Espanya. 
Però preservar la unitat d’Espanya, la indissoluble unitat de la pàtria per a alguns, no ho 
justifica tot. No justifica la violència. No justifica la mentida i la manipulació de la justícia i 
dels mitjans de comunicació. No justifica l’ús de la força per sobre la força de les urnes. No 
justifica el “perquè jo ho dic” per sobre la democràcia. 
Què es pensa el govern del PP i els seus socis del PSOE i Ciutadans? que amb repressió 
podran fer callar més de dos milions i mig de persones que malgrat tots els atacs que han 
rebut de l’estat espanyol s’han mostrat sempre forts, units i pacífics. Es pensen que tot 
aquest moviment social només s’explica per l’adoctrinament de les escoles i per les 
maniobres d’uns quants líders polítics i socials? 
Què es pensen, que amb l’aplicació abusiva de l’article 155 de l’intocable Constitució 
espanyola (només intocable pel que els convé, esclar) ens trepitjaran i ens aixafaran i 
s’haurà acabat el problema catalán? 
Ja n’hi ha prou! 
Deixeu les institucions catalanes en pau. Deixeu les escoles catalanes en pau. Deixeu els 
mossos d’esquadra en pau. Deixeu els mitjans de comunicació públics en pau. 
Davant aquesta situació inadmissible només ens queda una sortida i és la desobediència a 
les lleis injustes de l’estat imposades des del menyspreu i l’autoritarisme feixista. Sense cap 
possibilitat de diàleg, desobediència. Per defensar les institucions catalanes, desobediència. 
Una desobediència que ens ha d’obrir la porta a una nova república catalana i la possibilitat 
de fer un país nou, democràtic. Un país obert, solidari, lliure. 
Ja fa temps que ens estem carregant de raons. La indignació, el menysteniment i el 
menyspreu que hem rebut i que rebem, la ràbia, el desconcert, la impotència… ens carrega 
de raons per seguir endavant. No defallirem. Només tenim un camí i per fer-lo, un pas ferm 
endavant. Resistirem pacíficament i vencerem democràticament, pels que ens han precedit i 
pels nostres fills. Visca Catalunya lliure. 

“” 

Per tots aquests motius, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, amb 

el quòrum de la majoria absoluta del nombre legal de membres que composa la 

Corporació, adopta els següents acords: 

 

Primer. Manifestar el suport al Govern de Catalunya i al Parlament per fer efectiu el 

mandat popular del passat 1 d'Octubre en els termes que estableix la Llei del 

Referèndum d'Autodeterminació i la Llei de Transitorietat Jurídica i Fundacional de la 

República aprovades pel Parlament de Catalunya. 

Segon. Condemnar la violació de drets fonamentals a Catalunya a través de les 

mesures repressives aplicades per l’Estat espanyol contra la població i les 

institucions catalanes. 

Tercer. Instar el Govern espanyol i els partits que li donen suport a aturar la 

suspensió de l’autonomia de Catalunya que ja estan portant a terme i que volen 

reblar amb l’aplicació de l’article 155 de la Constitució Espanyola. 
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Quart. Comunicar aquest acord al President de la Generalitat de Catalunya, a la 

Presidenta del Parlament de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a 

l’Associació de Municipis per la Independència, al Govern espanyol i als grups 

polítics del Parlament de Catalunya. 

 

** 

 
L’alcalde, Sr. Andreu Bosch i Rodoreda, manifesta el següent: 

““A la vista de la manifestació i la intenció del vot de tots tres grups municipals, és una 

autèntica satisfacció com alcalde poder dir que l’Ajuntament de Teià ha aprovat per 

unanimitat aquesta Moció de rebuig a l’aplicació de l’article 155 de la Constitució que al cap 

d’avall, com deien tots tres portaveus municipals significa “de facto” la suspensió i 

l’anul·lació  de l’autonomia. No defallirem. Endavant. Teià també ha estat, és i serà al 

capdavant de tot aquest procés amb fermesa i també com deia el regidor del PDeCAT, 

pacíficament amb tota la tenacitat que ens  convingui  però serem al davant. 

Moltes gràcies a tots per la vostra assistència i als regidors i regidores de la Corporació 

Municipal  per aquesta votació d’avui.”” 

 
 

 
Sense altres assumptes a tractar, quan són les  21:55 hores del dia al començament 
indicat, el president aixeca la sessió, de la quan estenc, com a secretari, aquesta 
acta. 
 
El secretari  
 


