ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE TEIÀ
EN SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT
DE 20 DE GENER DE 2021

21/01/2021 ALCALDE

Sessió núm.: 1/2021
Data: 20.01.2021
Hora inici: 15.07 h.
Hora fi: 15.16 h.
Caràcter: sessió extraordinària i urgent
Lloc: per mitjans electrònics, a través de la plataforma «ZOOM».
Membres assistents (13):
ANDREU BOSCH RODOREDA
MONTSERRAT RIERA ROJAS
SANTIAGO ALBERT SESEÑA
ERICA BUSTO NAVARRO
RAÜL MÍNGUEZ NOGUÉS
JORDI CASANOVAS GARCIA
JORDI LOPEZ SANCHEZ
OLGA PARRA ORDAZ, s’incorpora a les 15:08 h. en endavant.
FRANCESC RIBAS PARIS
GEMMA ROSELL DURAN
NURIA ANDINYAC LLADO
DAVID BASI LIMIÑANA
JOAQUIM ROCA AGOST

ANDREU BOSCH I
RODOREDA

Signatura 2 de 2

President: Andreu Bosch i Rodoreda
Secretària: Laura García Álvarez
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 la urgència de la sessió, en compliment de l’article 79 del ROF.
2. Realitzar el sorteig per a la designació de membres de les meses electorals, per a les
Eleccions Autonòmiques al Parlament de Catalunya del dia 14 de febrer de 2021.
Desenvolupament de la sessió.

LAURA GARCÍA ÁLVAREZ
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1. Ratificar la urgència de la sessió, en compliment de l’article 79 del ROF.
L’Alcaldia de l’Ajuntament motiva la urgència de la sessió sobre la base dels fets següents:
«El 22.12.2020 es publica en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 8301, el
Decret 147/2020, de 21 de desembre, de dissolució automàtica del Parlament de Catalunya
i de convocatòria d'eleccions, les quals es convoquen per al proper dia 14.02.2021.
L’article 26 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general
(«LOREG») disposa:
1. La formació de les meses competeix als ajuntaments, sota la supervisió de les juntes
electorals de zona.
2. El president i els vocals de cada mesa són designats per sorteig públic entre la
totalitat de les persones incloses a la llista d'electors de la mesa corresponent, que
sàpiguen llegir i escriure i siguin menors de setanta anys, si bé a partir dels seixanta-
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cinc anys poden manifestar la seva renúncia en el termini de set dies. El president ha
de tenir el títol de batxiller o el de formació professional de segon grau, o
subsidiàriament el de graduat escolar o equivalent.
3. Es procedeix de la mateixa manera al nomenament de dos suplents per a cada un
dels membres de la mesa.
4. Els sortejos esmentats més amunt s’han de fer entre els dies vint-i-cinquè i vint-i-novè
posteriors a la convocatòria.»
Atès que els terminis que estableix la LOREG són improrrogables (art. 119), de
conformitat amb l'article 46 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local («LRBRL»), en relació amb els articles 78.2 i 80 del ROF.
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Atès que aquesta Alcaldia segueix apreciant la concurrència de les circumstàncies a
què es refereix l’article 46.3 LRBRL i que, tècnicament, no s’ha apreciat inconvenient
en el desenvolupament de la sessió a través de mitjans electrònics, tot garantint que
el sorteig es pugui celebrar públicament, com preceptua l’article 26.2 de la LOREG, si
bé, respectant les dades de caràcter personal dels membres resultants del sorteig.
Mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 7/2021, de 13 de gener, es convoca el Ple de
l’Ajuntament de Teià a sessió extraordinària per celebrar el sorteig dels membres de
les meses.
El 16.01.2021 es publica en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 8317,
el Decret de la Presidència núm. 1/2021, de 15 de gener, pel qual es deixa sense
efecte la celebració de les eleccions al Parlament de Catalunya del 14 de febrer de
2021 a causa de la crisi sanitària derivada de la pandèmia causada per la COVID-19.

ANDREU BOSCH I
RODOREDA

Vista la interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (recurs Sala TSJ
núm. 121/2021) i les instruccions de la Junta Electoral de Zona de Mataró.
L’article 46.2 b) de la LRBRL, en relació amb l’article 79 del ROF, disposa: «Son
sesiones extraordinarias urgentes las convocadas por el Alcalde o Presidente cuando
la urgencia del asunto o asuntos a tratar no permite convocar la sesión extraordinaria
con la antelación mínima de dos días hábiles exigida por la Ley 7/1985, de 2 de abril.
En este caso debe incluirse como primer punto del orden del día el pronunciamiento
del Pleno sobre la urgencia. Si ésta no resulta apreciada por el Pleno, se levantará
acto seguido la sesión».
Tenint en compte els terminis que determina l’article 26.4 i el seu caràcter
improrrogable, de conformitat amb l’article 119 de la LOREG, s’ha de convocar el Ple,
a sessió extraordinària i urgent.

LAURA GARCÍA ÁLVAREZ
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Mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 10/2021, de 16 de gener, es desconvoca la sessió
plenària convocada mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 7/2021, de 13 de gener.
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Sotmès a votació, es ratifica la urgència de la sessió per unanimitat dels membres
de la Corporació.
2. Realitzar el sorteig per a la designació de membres de les meses electorals, per a les
Eleccions Autonòmiques al Parlament de Catalunya del dia 14 de febrer de 2021.
Es realitza el sorteig, en compliment del que disposa l’article 26.2 de la LOREG, resultant
els membres que es relacionen a continuació en aquesta mateixa acta.

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=Ahq1WdY7dZg&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 signatura electrònica.
Vistiplau, L’alcalde
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ANDREU BOSCH I
RODOREDA
LAURA GARCÍA ÁLVAREZ
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La secretària
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