
 
 Sessió de Constitució del nou 

Ajuntament  realitzada el  dia 13 de 
juny de 2015. 

 
 
 REGIDORS ASSISTENTS: 

 
  
A la Casa Consistorial de Teià i 
sent les 12 hores del matí del dia 
tretze de juny de dos mil quinze, 
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 
233/2015, de 30 de març, els 
quals al marge s'expressen, que 
constitueixen majoria absoluta 
dels regidors electes, ja que sent 
aquests tretze, n'han concorregut 
dotze amb l'objecte de celebrar la 
sessió pública de constitució de 
l'Ajuntament. 
 
 
 

 
Es fa constar que el regidor Sr. Joan Castan Peyron no ha recollit la credencial 
de regidor electe per haver presentat la seva renuncia davant la Junta Electoral 
de Zona de Mataró, restant pendent l’acceptació de la renúncia i expedició de 
nova credencial de regidor al següent de la llista electoral de Gent de Teià. 
 
 
1. Constitució de la Mesa d’Edat 
 
Declarada oberta la sessió, pel senyor secretari es procedeix a cridar els regidors 

Sr. Andreu Bosch i Rodoreda  

Sra. Montserrat Riera i Rojas 

Sra. Sílvia Marcos i Llagostera 

Sr.  Santiago Albert Seseña 

Sr.  Jordi Casanovas Garcia 

Sr. Andreu Porta i Espelt 

Sr. Oriol Ribera i Esplugas  

Sra. Maria Teresa Casellas i Abella  

Sra. Barbara Furment  i Tomas 

Sra. M. Núria Andinyac i Lladó 

Sr. Francesc Ribas i Paris 

Sra. Anni Aparicio i Schwab 

 

REGIDOR ELECTE NO ASSISTENT 

Sr. Joan Castan i Peyron 



Sessió constitutiva del Ple de data 13 de juny de 2015 

 
2 

 

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 a la Sra. Teresa 
Casellas Abella i el regidor Andreu Porta Espelt, 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, dóna 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 dóna 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 
Sra. Sílvia Marcos i Llagostera 
Sr. Santiago Albert i Seseña 
Sr. Jordi Casanovas i Garcia 

 M E S A    D' E D A T 
 
 
Presidenta: 
 
Sra. TERESA CASELLAS ABELLLA, de  60 anys 
d'edat, regidora assistent de major edat. 
 
Vocal: 
 
Sr. ANDREU PORTA ESPELT, 24 anys, regidor 
de menor edat. 
 
Secretari: 
 
Sr. JOSÉ M. BLANCO i CIURANA, secretari de 
la Corporació. 
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Sr. Andreu Porta i Espelt 
Sr. Joan Castan i Peyron 
Sr. Oriol Ribera i Esplugas 
Sra. Maria Teresa Casellas i Abella 
Sra. Bárbara Furment i Tomas 
Sra. Maria Núria Andinyac i Lladó 
Sr. Francesc Ribas i Paris 
Sra. Anni Aparicio Schwab 
 
 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 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, per això 
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 SI, HO 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: 
“Manifesto que ho faig sense renunciar al dret de l’autodeterminació de 
Catalunya” 
 
Contesta la Sra. Montserrat Riera i Rojas  SI, HO PROMETO, PER  
     IMPERATIU LEGAL  
Seguidament, després d’haver formulat promesa d’acatament a la Constitució, la 
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 Sra. Montserrat Riera i Rojas realitza la següent manifestació política: 
“Vull manifestar que em comprometo amb la justícia social i amb el procés 
d’alliberament nacional.” 
 
 
Contesta la Sra. Sílvia Marcos i Llagostera SI, HO PROMETO, PER  
     IMPERATIU LEGAL 
Seguidament, després d’haver formulat promesa d’acatament a la Constitució, la 
 Sra. Silvia Marcos i Llagostera realitza la següent manifestació política: 
“Vull manifestar que em comprometo amb la justícia social i amb el procés 
d’alliberament nacional.” 
 
 
Contesta el Sr. Santiago Albert i Seseña  SI, HO PROMETO, PER  
     IMPERATIU LEGAL  
 
 
Contesta el Sr. Jordi Casanovas i Garcia  SI, HO 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: 
“Vull manifestar que em comprometo amb la justícia social i amb el procés 
d’alliberament nacional.” 
 
 
Contesta el Sr. Andreu Porta i Espelt  PER IMPERATIU LEGAL HO  
     PROMETO 
Seguidament, després d’haver formulat promesa d’acatament a la Constitució, el 
regidor  Sr. Andreu Porta i Espelt  realitza la següent manifestació política: 
“Vull manifestar que defensaré el dret a l’autodeterminació del poble català per 
aconseguir la República Catalana lliure i socialment justa.” 
 
 
Contesta el Sr. Oriol Ribera i Esplugas  HO PROMETO PER 

IMPERATIU LEGAL 
Seguidament, després d’haver formulat promesa d’acatament a la Constitució, el 
regidor  Sr. Oriol Ribera i Esplugas realitza la següent manifestació política: 
“Expresso la voluntat de restar a disposició del govern català per exercir, quan 
calgui, l’autodeterminació de Catalunya”. 
 
 
Contesta la Sra. Maria Teresa Casellas i Abella   SI, HO PROMETO PER  
       IMPERATIU LEGAL 
 
 
Contesta la Sra. Bárbara Furment i Tomas   SI, HO PROMETO 
Contesta la Sra. Maria Núria Andinyac i Lladó SI, HO PROMETO PER  
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       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: 
“Expresso la voluntat de restar a disposició del meu govern català per exercir, 
quan calgui, l’autodeterminació de Catalunya”. 
 
 
Contesta el Sr. Francesc Ribas i Paris  SI, PER IMPERATIU LEGAL HO 
      PROMETO 
Seguidament, després d’haver formulat promesa d’acatament a la Constitució, el 
regidor  Sr. Francesc Ribas i Paris realitza la següent manifestació política: 
“Anuncio que resto a disposició del nou Parlament, del President i del govern de 
la Generalitat de Catalunya per exercir el dret a l’autodeterminació del nostre 
poble i proclamar juntament amb les nostres institucions l’Estat Català lliure i 
sobirà.” 
 
 
Contesta la Sra. Anni Aparicio Schwab  SI, HO PROMETO PER  
     IMPERATIU LEGAL 
Seguidament, després d’haver formulat promesa d’acatament a la Constitució, la 
regidora  Sra.  Anni Aparicio Schwab realitza la següent manifestació política: 
“Anuncio que resto a disposició per exercir l’autodeterminació del nostre poble i 
proclamar juntament amb totes les nostres institucions l’Estat Català lliure i 
sobirà.” 
 

 

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 

 Sra. Sílvia Marcos i Llagostera   CaT+ERC+AM 

 Sr. Santiago Albert i Seseña    CaT+ERC+AM 
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 Sr. Jordi Casanovas i Garcia    CaT+ERC+AM 

 Sr. Andreu Porta i Espelt    CaT+ERC+AM 

 Sr. Oriol Ribera i Esplugas    GT 

 Sra. Maria Teresa Casellas i Abella   GT 

 Sra. Barbara Furment i Tomas   GT 

 Sra. M. Núria Andinyac i Lladó   GT 

 Sr. Francesc Ribas i Paris    CIU 

 Sra. Anni Aparicio i Schwab    CIU 

 
 
5.- Elecció d’alcalde 
 
 Immediatament després de la constitució de la Corporació el secretari que 
subscriu, per ordre del Sr. President, dóna 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 i Rodoreda CaT+ERC-AM    964 

 Joan Castan i Peyron   GT    941 

 Francesc Ribas i Paris   CiU    481 

 

 
 
 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 
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 Andreu Bosch i Rodoreda   VUIT   8 

 Joan Castan i Peyron   QUATRE  4 

 Francesc Ribas i Paris     -  - 

 

 
 
 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 secretari 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 
 
Després d’haver formulat promesa d’acatament a la Constitució, el senyor 
Andreu Bosch i Rodoreda realitza la següent manifestació política: 
 i formula la següent manifestació: 
“Manifesto que ho faig sense renunciar al dret de l’autodeterminació de 
Catalunya” 
 
 A continuació el Sr. ANDREU BOSCH I RODOREDA pren possessió del 
càrrec d'alcalde de la Corporació de Teià, passant a ocupar la presidència. 
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 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 12 de juny de 2015, 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 Sr. Alcalde-President  realitza la següent exposició: 
“” 
Bon dia a tothom. Als qui ens acompanyeu en aquesta sala de plens, agraït de la 
vostra presència, i als qui ens seguiu virtualment.  
La mateixa nit electoral ja vaig agrair, en primer lloc, als 964 teianencs i 
teianenques que ens havien donat suport la confiança dipositada en les persones 
que conformem Compromís amb Teià +ERC. I vaig donar les gràcies als 2.878 
electors i electores que havien consolidat gairebé un 60% de participació (de fet, 
un 58,89%). No cal dir que un 41% d’abstenció no deixa de ser una dada que ens 
hauria de preocupar… I, per això, com a alcalde i cap del nou govern municipal, 
també haurem de treballar per guanyar-nos la confiança de les 2.009 persones que 
es van abstenir en aquestes eleccions municipals (així com també de la 
representativitat dels vots nuls i en blanc). 
Malgrat encapçalar la llista més votada, sóc ben conscient que 941 teianencs i 
teianenques van donar suport a GdT, força política que ocuparà l’espai de 
l’oposició en aquesta nova legislatura, i treballarem per guanyar-nos la confiança 
d’aquest electorat. Des del govern municipal que formarem CaT+ERC i CiU 
(tercera força més votada, amb l’aval de 481 persones, i força política a la qual 
hem proposat la formació del nou govern), també treballarem per guanyar-nos la 
confiança de les 149 del PPC, les 124 del PSC i les 100 d'UMdC. Com a alcalde, 
no cal dir que ho seré de tots els teianencs i teianenques. 
Vull parlar de diàleg i de consens. En les dues meves anteriors etapes com a 
alcalde, havent subscrit sengles pactes de govern, primer amb el PSC i després al 
CiU, ja vaig deixar constància de la importància del treball en equip, més enllà de 
sigles polítiques. 
Aquest dilluns al vespre, amb esperit de generositat política i voluntat de sumar 
esforços, CaT +ERC va signar l’acord amb CiU per formar govern per a la nova 
legislatura 2015-2019. Totes dues forces polítiques ja havíem signat sengles 
acords de governabilitat entre 2007 i 2011 (aleshores, entre ERC i CiU); i en el 
darrer any i mig de la passada legislatura (entre CiU, ERC i PSC), amb un balanç 
molt positiu d’acció de govern.  
Per tant, comencem a treballar des del consens de dues forces polítiques que han 
rebut el suport de poc més del 50% de l’electorat. 
El nostre acord manifesta la voluntat de formar un govern de coalició per a la 
legislatura 2015-2019 i, doncs, un govern d’estabilitat i de governabilitat, basat en 
paràmetres de respecte mutu, de treball en equip amb rigor i planificació, i de bon 
govern amb mecanismes de transparència i proximitat a la ciutadania, al servei de 
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Teià, dels teianencs i teianenques, i del país. 
Per això, entre altres acords, totes dues forces polítiques hem subscrit la 
necessitat d’assumir els següents sis eixos programàtics, que hauran de 
caracteritzar l’acció de govern de la legislatura: 

a) Optimitzar els recursos humans i els recursos econòmics en favor d’una 
gestió municipal més eficient; 

b) Fer compatible el manteniment de l’oferta de serveis municipals i 
d’atenció a les persones amb una disminució de la pressió fiscal (també 
mancomunant més serveis, amb Alella i el Masnou, o amb altres municipis, o amb 
el Consell Comarcal del Maresme); 

c) Afrontar millores en matèria d’infraestructures i en manteniment de la via 
pública i edificis municipals (neteja viària, zones verdes, mobiliari urbà, etc.); 

d) Posar en valor el nostre entorn natural i el patrimoni històric i 
arquitectònic local com a actius de promoció econòmica i de dinamització cultural i 
turística del nostre municipi (Parc de la Serralada Litoral, DO Alella i les vinyes, 
celler romà de Vallmora, Catedral de la Costa, Fons Batllori, Espai Sant Martí, la 
Unió, Ca l’Antiga, etc.). 

e) Vetllar per un bon govern a través de mecanismes reals i efectius de 
participació ciutadana (amb mapa bones pràctiques i gestió transparent; 
comunicació més àgil amb els vilatans; trobades periòdiques de barri i 
d’urbanitzacions, audiències públiques, consultes, trobades obertes amb l’alcalde i 
el govern, etc.); 

f) Desplegar els acords del compromís “Els ajuntaments per la 
independència” subscrit amb l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) i, doncs, 
ratificar l’adhesió a l’Associació de Municipis per la Independència (AMI) i estar al 
servei del govern del país abans i després de les eleccions plebiscitàries del 27/S). 
A més, CaT +ERC i CiU acordem la necessitat d’elaborar un Pla d'actuació 
municipal 2015-2019 en un termini màxim de tres mesos, alhora que fixem un 
seguit de punts programàtics prioritaris, que ja vam difondre públicament dimarts, 
entre els quals: 

a) Vetllar per l'aprovació definitiva del Planejament d’Ordenació Urbanística 
Municipal (POUM) en els termes en què va ser aprovat provisionalment per ple el 
passat mes de maig. 
       b) Dotar el nou Arxiu Històric Municipal de Can Llaurador i impulsar-ne 
l’obertura amb una gestió professionalitzada a temps parcial. 

c) Planificar, a través d’una diagnosi de necessitats i d’un procés de 
participació ciutadana, l’adequació i ordenació de l’espai públic i la zona verda de 
can Llaurador. 

d) Dotar de serveis assistencials per a la gent gran el local dels baixos de la 
Cooperativa, d’acord amb un estudi de necessitats i de viabilitat. 

e) Impulsar la disminució de la pressió fiscal  per a col·lectius d’especial 
vulnerabilitat social (famílies monoparentals, famílies nombroses de categoria 
especial i altres col·lectius en risc d’exclusió social). 

f) Seguir apostant per la millora del servei de transport públic d’autobusos. 
g) Impulsar la transparència en el govern municipal prenent com a 

referència els indicadors del Mapa de les Bones Pràctiques de la Comunicació 
Pública Local de Catalunya i amb la inclusió d’un apartat específic al web 
municipal. 

h) Potenciar la continuïtat del procés educatiu entre els centres públics del 
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municipi (escola bressol municipal, escola El Cim i l’institut) i desenvolupar el pla 
educatiu d’entorn elaborat per l’anterior govern municipal. 

i) Oferir als joves universitaris i en edat postinstitut espais d’estudi 
complementaris en períodes d’exàmens i altres períodes (biblioteca, masia de can 
Llaurador, etc.). 

j) Promoure formació i activitats de sensibilització sanitària en els centres 
educatius del municipi. 

k) Dinamitzar, en el si de la Mancomunitat de Serveis, el Centre d’Acollida 
Turística, i afrontar el manteniment del jaciment del celler romà de Vallmora. 

l) Encarregar una diagnosi i la viabilitat del complex esportiu de Sant Berger. 
m) Donar suport i assessorament a l’Agrupació esportiva Teià per a la 

diagnosi i rehabilitació de la pista exterior de l’AE Teià, a través de la signatura 
d’un conveni d’usos municipals i esportius. 

n) Promoure la signatura d’un conveni d’usos municipals de l’institut Turó 
d’en Baldiri. 

o) D’acord amb el pla d’actuació municipal 2015-2019, prioritzar les millores 
d’urbanització de determinats carrers del municipi per raons de necessitat 
d’actuació. 

p) Donar solució a les necessitats de mobilitat i de serveis bàsics als sectors 
de les Delícies, Gran Vista i Assumpció-Paradís-Santa Fe, d’acord amb els 
corresponents plans de millora urbana. 

q) Dotar la CMC La Unió de la infraestructura necessària per tal que 
esdevingui un espai escènic on poder potenciar les arts escèniques i altres 
manifestacions culturals. 

r) Donar suport i assessorament a la Societat La Flor de la Palma per a la 
diagnosi i millora del teatre, a través de la signatura d’un conveni d’usos 
municipals i culturals. 

s) Estudi de reorganització de la mobilitat de la plaça de Catalunya per 
afavorir-ne l’estacionament de vehicles en horari comercial en benefici del comerç 
local, dels vianants i els veïns. 

t) Habilitar espais de lleure per a animals de companyia i vetllar per 
l’acompliment de l’ordenança de convivència ciutadana. 

u) Donar suport al servei de voluntariat de la Protectora DANA Teià a través 
d’un conveni i millorar les condicions d’acollida de gossos i gats abandonats a 
l’antic edifici de l’Escorxador. 

v) Estudiar la viabilitat de reubicar el Casal de Joves en un nou espai on es 
pugui ampliar l’oferta d’activitats culturals i d’oci, donant servei a totes les franges 
d’edat, a través d’un procés de participació dels joves. 

x) Sol·licitar a la Generalitat de Catalunya la construcció de la rotonda de 
connexió de la nova carretera de Teià amb l’antiga N-II. 

z) Donar suport a la Plataforma Preservem el Maresme per la gratuïtat de 
l’autopista del Maresme C-32 i apostar per un nou model de mobilitat comarcal a 
través de la Taula de Mobilitat del CCM. 
I avui, en un exercici de plena transparència, fem públic el document íntegre de 
l’acord. 
Deixeu-me parlar de respecte, un valor que ha de caracteritzar les relacions entre 
els diversos grups municipals i entre el govern i l’oposició. En aquest sentit, vull dir 
que darrere l’acord de governabilitat entre CaT+ERC i CiU hi ha el compromís 
escrupolós de garantir el respecte entre tots els membres de la Corporació 
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municipal. Per això, hem subscrit que “l’alcalde i els regidors de govern de totes 
dues forces polítiques es comprometen a afavorir i garantir un clima de respecte 
envers els regidors i regidores electes de l’oposició, més enllà de les discrepàncies 
polítiques i ideològiques, tant en els òrgans col·legiats com en el seguiment de 
l’acció de govern”. Així entenc i sempre he entès la política. Cal, però, reciprocitat. I 
així també ho demano als representants electes de GdT, independentment del fet 
de no haver donat suport a la meva investidura com a alcalde. Com a president de 
les sessions plenàries, demanaré als grups municipals que el respecte i les bones 
maneres senyoregin els plens, sense excepcions, així com també a les Juntes de 
Portaveus i a les Comissions Informatives. 
Per això, ja us anticipo que, amb la voluntat d’optimitzar l’experiència professional, 
la formació i la capacitat de dinamització dels membres de CaT +ERC i CiU, 
proposaré un cartipàs municipal basat en paràmetres de transversalitat. En aquest 
sentit, la setmana entrant procediré a la signatura de la corresponent resolució 
d’alcaldia de nomenament del cartipàs municipal i proposaré que 
Montse Riera i Rojas (CaT+ERC), a més de les tasques de la primera tinença 
d'alcaldia, assumeixi la delegació de les regidories d'Educació, Medi Ambient i 
Cooperació. 
Francesc Ribas i París (CiU), a més de les tasques de segona tinença d'alcaldia, 
assumeixi les regidories de Cultura i Patrimoni Històric. 
Sílvia Marcos i Llagostera (CaT+ERC), a més de les tasques de la tercera tinença 
d'alcaldia, assumeixi les regidories de Participació Ciutadana i Gent Gran. 
Yago Albert i Seseña (CaT+ERC), a més de les tasques de la quarta tinença 
d'alcaldia, assumeixi les regidories de Governació i Hisenda. 
Jordi Casanovas i Garcia (CaT+ERC) assumeixi les regidories de Serveis 
Municipals i d'Esports. 
Andreu Porta i Espelt (CaT+ERC) assumeixi les regidories de Joventut i 
Comunicació. 
Anna M. Aparicio Schwab (CiU) assumeixi les regidories de Serveis Socials i 
Sanitat. 
I jo, a més de les tasques d'Alcaldia, assumiré les regidories de Promoció 
Econòmica, Mobilitat i Urbanisme. 
I vaig acabant...  
Els reptes són molts i esmolarem l’enginy per afrontar-los i dur-los a terme, malgrat 
els temps difícils, sense apujar la pressió fiscal i afavorint les rendes més 
vulnerables. Prendrem decisions, amb rigor i planificació, per millorar la vida de la 
ciutadania i vetllarem pel nostre patrimoni natural i històric. Espero (i esperem) 
estar a l’alçada de la confiança que m’heu dipositat i que ens heu dipositat. No cal 
dir que m’hi dedicaré en cos i ànima, com sempre he fet, amb humilitat i alhora 
amb la dignitat institucional inherent. Però sols no ens en sortirem. Ens caldran 
moltes complicitats. Teixint complicitats dins el govern, amb l’oposició, amb el 
personal municipal, amb els veïns i veïnes, amb els barris i urbanitzacions, amb les 
entitats i associacions locals, el camí serà més planer. 
Gràcies, doncs, a totes les persones que han fet possible d’una manera o altra 
aquest moment. Als meus companys de CaT+ERC i al nostre electorat; a CiU, per 
haver cregut en aquest nou govern que encapçalo amb orgull i apassionadament i 
per haver donat suport a la meva investidura. Gràcies a l’alcalde sortint, Josep 
Botey (que avui m’ha restituït simbòlicament la vara de batlle que li vaig confiar el 
juny de 2009), i gràcies al govern sortint de CiU, ERC i PSC, pel traspàs complet 
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que hem rebut, per la bona feina feta i sobretot per l’herència d’una situació 
financera que el 2014 ha comportat un superàvit d’1 milió i mig d’euros i un estalvi 
net de 406.000 €, dins un Pla de sanejament que haurem de continuar executant 
de manera escrupolosa. I una menció especial a l’Emma Peiró i a la Clara Mir, 
d’ERC, que avui me’n passen el testimoni. 
I gràcies a la meva família pel suport des de casa, a la meva dona i a les nostres 
tres filles, que m’han ajudat a prendre la decisió de tornar a la política municipal i 
sobretot a viure Teià des d’una nova perspectiva, amb ulls d’infant i d’adolescent, 
un Teià que sempre s’albira dinàmic i ple d’oportunitats de socialització.  
A partir d’avui, regidors i regidores del nou govern, regidors i regidores de 
l’oposició, em teniu a la vostra disposició, com també m’hi teniu i m’hi tindreu tots 
els teianencs i teianenques; sense oblidar que també estic disposat a 
comprometre’m amb les necessitats de la comarca del Maresme (per una mobilitat 
més sostenible i sense peatges, per un entorn natural protegit, pel nostre Parc de 
la Serralada Litoral); i, naturalment, estic a disposició del país, del Parlament i del 
govern que sortirà de les eleccions plebiscitàries del 27/S. 
I ara sí que acabo… 
“Què és poble per a mi?”, em van preguntar des del Butlletí Parroquial fa gairebé 
un mes. I vaig respondre: “Poble per a mi és Teià. Les persones que hi viuen, la 
proximitat. Saludar-se pel carrer i conversar. Participar del teixit associatiu, 
conviure-hi. És un ecosistema format de persones i d’un paisatge amb patrimoni 
cultural i natural. És  sentir-se part d’aquesta comunitat local: uns hi hem nascut i 
uns altres han triat Teià. Tots som i fem poble.” 
Per Teià i per una Catalunya lliure, gràcies, de tot cor. I endavant les atxes! 

“” 
 

 

Seguidament pren la paraula el regidor Sr. Oriol Ribera i Esplugas, de Gent de 
Teià,  que realitza la següent manifestació: 
 
“” 
Bon dia a tothom. 
Som al Ple d’Investidura d’aquesta nova legislatura, la segona pel nostre grup 
municipal. Gent de Teià hem incrementat en més d’un 7% els vots respecte el 
2011. Un bagatge que ens fa sentir orgullosos. 
Volem donar les gràcies als 941 votants que han confiat en nosaltres, amb el 
membres de la llista de GT, i amb el programa que des de GT preteníem dur a 
terme.  
Els resultats i les combinacions electorals ens deixen a la oposició, però els 
gairebé 1000 vots obtinguts ens donen la força, la obligació, la responsabilitat i la 
necessitat de ser-hi més que mai, intentant, des del lloc on ens correspon dur a 
terme una oposició que defensi la nostra ideologia, els nostres principis i els 
objectius que preteníem dur a terme. El programa de GT no pot caure en l’oblit. 
La responsabilitat però, també recau sobre el govern. Esperem d’aquest mà estesa 
a GT, i sensibilitat amb les nostres propostes, avalades per aquest important 
suport obtingut a les urnes. 
GT pretenem fer una oposició constructiva, seriosa, rigorosa i transparent, fidels 
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als nostres principis, sense oblidar, però, que la nostra missió, ens agradi o no, els 
agradi o no, és la de controlar l’acció de govern, aportar allò que puguem, i 
presentar alternatives a les seves propostes tot defensant el programa electoral de 
GT. 
El nostre grup municipal també, felicita al grup municipal de Compromís amb Teià- 
Esquerra Republicana de Catalunya pels resultats obtinguts en aquestes eleccions.  
El poble us ha donat la força necessària per governar. Ho haguéssiu pogut fer en 
solitari, sabedors que GT sempre ha defensat que ha de governar la llista més 
votada, però heu optat governar amb CIU, malgrat ser la única formació que hi ha 
representada avui en aquesta sala, que ha perdut un importantíssim nombre de 
votants, i la meitat dels seus representants. És la vostra opció. El poble us ha 
legitimat per fer i desfer com ho creieu oportú. Esperem, pel bé de Teià, i agafant-
nos a les vostres pròpies paraules durant la campanya, que hagueu après de les 
errades del passat. En tot cas, Gent de Teià, també serem allà. 
Desitgem al nou govern, sort i bona feina, al cap i a la fi, el que ens interessa a tots 
és el millor pel nostre poble, i demanem sobretot, que el programa de GT no caigui 
en ‘oblit, doncs ha estat recolzat per un terç dels votants, a només un 0,8% de vots 
dels guanyadors. 
Abans d’acabar, tot l’ equip de Gent de Teià volem fer menció i donar el nostre 
agraïment a l’Alcalde Joan Castan, creador-fundador de GT, alcalde quatre 
vegades, sempre guanyant les eleccions, amb més de 20 anys al servei de Teià. Hi 
ha poca gent, molt poca, que hagi treballat per Teià amb tanta dedicació, 
implicació, i amb tanta insistència per aconseguir el millor pel nostre poble. Com a 
teianencs ens hem de sentir orgullosos d’haver-lo tingut i haver-ne gaudit. 
En Joan, des del primer dia ens va dir que ell obria pas, però que arribaria el 
moment que hauríem de volar sols. Aquest moment ja ha arribat. 
Tots els de GT, però sobretot els regidors, li agraïm tot el que hem après al seu 
costat durant els gairebé 6 anys de vida del nostre grup, i també l’amistat que ens 
ha quedat. Sabem que sempre el tindrem, que mai caminarem sols, i això també és 
una garantia pel nostre futur, i el futur de Teià. Tenir un alcalde a la seva alçada li 
costarà molt al nostre poble. 
Moltes gràcies a tothom !!! 

“” 
 
 
Pren la paraula el regidor Sr. Francesc Ribas i Paris, de Convergència ai Unió,  
que manifesta el següent: 
 
“” 
Molt Bon dia a tothom! 
Il·lustríssim Alcalde, Andreu Bosch i Rodoreda, regidors i regidores, exalcaldes 
aquí presents, teianenques i teianencs que ompliu la Sala de Plens del nostre 
Ajuntament, benvinguts. 
Un dia com el d'avui, pels qui hem triat el camí de la política municipal per fer 
servei al poble òbviament el vivim amb una alegria immensa. I ho fem partint de la 
base de que tots i cadascun dels càrrecs electes fruit de les eleccions municipals 
del passat 24 de maig, acceptem el mandat democràtic que el resultat de les urnes 
ens ha conferit. 
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Abans de res, Convergència i Unió volem felicitar de tot cor al guanyadors dels 
comicis, Compromís amb Teia + Esquerra Republicana de Catalunya, que és la 
formació que ha estat designada pel poble teianenc per construir un govern que ha 
de guiar l'ajuntament els propers quatre anys. Felicitem, òbviament les altres 
formacions que van concórrer en les eleccions: Gent de Teià com a segona força 
mes votada i també a les que no han obtingut representació en la corporació 
municipal que avui estrenem: UMdC, PSC i PP. 
I ara deixeu-me que parlem de nosaltres, de Convergència i Unió i deixeu-me que 
ens felicitem, profundament; deixeu-me que feliciti tot l'equip que conformava la 
llista engrescadora i renovada que presentàrem per les eleccions del 24 de maig. 
Som conscients de que el nostre no ha estat un gran resultat, és cert. Hem perdut 
150 vots des de les darreres eleccions de 2011, hem perdut la meitat dels regidors 
del 2011, tot i que també cal dir que hem estat a tant sols 2 vots d'obtenir el tercer. 
I el resultat no és una casualitat. Jo com a cap de llista entomo la derrota tot i la 
nostra campanya constructiva i de bona feina i de mirar sempre endavant. Vull 
felicitar des d’aquí a tots els que m’han acompanyat en el camí aquesta campanya, 
a tot l’equip sencer, membres de la llista, als col·laboradors, al partit. Hem d’anar 
amb el cap ben alt, hem feta bona campanya i això ho diré on calgui. 
Hem estat l'ase dels cops d'una bipolarització dels vots. Teníem a dreta i esquerra 
dos caps de llista experimentats, potents, amb carisma i contraposats. Qui no volia 
un votava l'altre i qui no volia l'altre votava el primer. I nosaltres al mig, fent la 
nostra campanya, valenta i il·lusionant. I nosaltres Avançant. A més a més hem 
patit atacs des de tots els flancs i hem pagat plats trencats de totes bandes. 
Campanyes en que s'ha fet un ús brut i dantesc d'entitats que en principi haurien 
de ser neutrals, entitats que ara potser se'n penedeixen. Però nosaltres, avançant. 
Tensions internes dintre de la nostra formació amb gent que incomprensiblement 
ha fet descaradament campanya per un altra formació que no és la nostra. Però 
nosaltres avançant. Hem pagat els plats trencats de casos de renom com el cas 
Pujol, entre d'altres. Però nosaltres avançant. El nostre germà petit (Unió) ha 
muntat una altra candidatura amb l'únic objectiu de fer mal a Convergència i per 
assolir un pacte amb GdT que sortosament no es podrà subscriure perquè no han 
obtingut representació. Però nosaltres, avançant. Ens han dit lladres a la cara i a 
l'esquena, han mentit sobre nosaltres deliberadament i sense escrúpols. I nosaltres 
avançant, sempre avançant. I tot i aquest entrebancs hem perdut tant sols 150 vots 
i hem quedat a 2 vots del tercer regidor que dit per mi i per molta gent amb qui he 
conversat, hagués estat un resultat més just. 
Venim d'una legislatura en que hem treballat aferrissadament per donar 
governabilitat a l'ajuntament. Primer vàrem entrar a govern amb GdT per sortir de 
l'atzucac de desgovern del primer any de legislatura. Després de compartir any i 
mig amb GdT i suportar decisions unilaterals, personalistes i sense criteri, fet 
inconcebible en un govern de coalició, decidim marxar i apostar per un pacte amb 
ERC i PSC per no eixar altra vegada en desgovern l'ajuntament. D'aquest pacte, 
que avui subscriuria mil i una vegades més, n'ha resultat un ajuntament sanejat, 
amb superàvit, amb grans millores, amb un POUM acabat i provisionalment 
aprovat. 
Deixeu-me que arribats a aquest punt, feliciti i anomeni a cadascun dels membres 
amb qui hem compartit el darrer govern. L'Emma Peiro és una treballadora 
incansable. Tossuda, útilment tossuda i implacable amb la feina ben feta. La Clara 
Mir, imaginativa, amb les idees clares, amb molt de sentit comú i amb una energia i 
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positivisme bàsics per afrontar temps difícils com els que ens ha tocat viure. 
Gràcies a les dues companyes d'esquerra per la seva feina i implicació. El Jaume 
Sabatés. Jaume, ho vaig dir en miting de campanya i ho repetiria i tothom hi està 
d'acord. Ets un gran regidor, ets un home íntegre i ets una gran persona. Només et 
retreuré una cosa del temps que hem compartit entre aquestes parets: et retreuré 
aquell maleït dia en que vas decidir no tornar a presentar-te a les eleccions. Sense 
tu, ni a govern, ni a oposició, res no serà el mateix. Moltes Gràcies Jaume 
I com no deixeu-me que destaqui la Montse Gràcia, la Fina Ribas i el Josep Botey. 
Tots tres com una sola ànima en totes les decisions. I se n'han pres de molt difícils 
i que sabíem del cert que tindrien una factura electoral inevitable, però que calia 
prendre pel bé del poble i per la governabilitat d'aquest ajuntament. La solidesa del 
treball de la Montse en el control de la hisenda pública teianenca, la seva tenacitat i 
rigorositat avui l’ agraïm els regidors entrants. El sentit comú, seny, dedicació i 
valentia de la Fina, la meva germana. Apostes difícils, decisions compromeses 
però valentes per millorar Teià. I l'Alcalde, Josep Botey, sempre amb una vida 
entregada al poble, des de les entitats o des de l'Ajuntament, una gran persona, i el 
principal culpable de que avui jo sigui aquí i a qui mai no li retreuré i li agrairé 
eternament. Ha esta un plaer treballar al teu costat. 
Al Govern entrant li encomanem il·lusió, abnegada dedicació, seny i rauxa, treball, 
constància i diàleg. 
Andreu Bosch i Rodoreda, Il·lustríssim Alcalde, ets aquí per mèrits propis i pel 
treball acurat en tota la campanya de tot el teu equip. Dels errors se n'aprèn i la 
feina ben feta a vegades no serveix per justificar-se. Avui comença un nou cicle, 
ple de feina i ben segur d'entrebancs, que entre tots hem de superar. Com Teià no 
n'hi ha un altre, és únic i és nostre, de tots, dels vencedors i dels vençuts. Dels que 
ens han votat i dels que no i dels que no han anat a votar també. Salut i bona 
feina. 
A partir d'ara encoratjar a la corporació que avui encetem a fer bona feina. Tenim 
grans reptes, tots tretze, com a poble i com a país. Com a país, repeteixo: ‘Si, ho 
prometo/juro per imperatiu legal. I per expressió democràtica de la voluntat 
ciutadana, anuncio que resto a disposició del nou Parlament, del President i del 
Govern de la Generalitat de Catalunya que sorgeixin de les eleccions del 27 de 
setembre, per exercir l’autodeterminació del nostre poble i proclamar, juntament 
amb totes les nostres institucions, l’Estat català lliure i sobirà.’ 
Com a poble l'Anni Aparicio, treballadora, engrescadora, lluitadora, vital i 
il·lusionant i jo mateix treballarem, primer per millorar, primerament, la cohesió 
social del nostre poble, certament perduda, darrerament i no pas per accions fetes 
ni decisions preses der Convergència i Unió. Treballarem per millorar Teià, 
avançant, sempre avançant. El nostre tren està en marxa però a ritme pausat i amb 
les portes obertes per tal de que en baixi qui no hi estigui còmode i s'hi enfili qui 
cregui que per millorar Teià cal fer-ho des del treball, la participació ciutadana, la 
cultura, l'esport, els serveis socials, la cooperació i sobretot la paraula, el diàleg i el 
respecte mutu. Qui no vagi per aquí, en el nostre tren no hi ha seient disponibles. 
Qui si estigui disposat a anar per aquesta via, que pugi, que segui al nostre costat 
que ens espera un llarg viatge, amb parades per reposar i amb una destinació final 
per la que haurà valgut la pena pagar bitllet i on hi haurà un rètol ben gran que hi 
dirà, benvinguts a Teià, el poble on val la pena viure-hi. 
Moltes gràcies, enhorabona i Visca Teià  

“” 
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8. Tancament del Ple 

 

El senyor alcalde-president  realitza la següent manifestació: 
“”Gràcies a Gent de Teià, gràcies a Convergència i Unió també per aquests dos 
parlaments en aquest Ple de presa de possessió i elecció d’alcalde i de 
constitució de la nova Corporació municipal, Naturalment que prenc nota de tots 
dos parlaments, de totes dues intervencions i crec que tot està per fer, tot està 
per demostrar i per tant, reitero les paraules amb que encapçalava la meva 
primera intervenció com alcalde. Crec que la meva intervenció harmonitza 
perfectament amb totes dues intervencions. 
Gràcies al públic assistents per acompanyar-nos en aquesta sessió plenària 
carregada de simbolisme, moltes gràcies. Gràcies també al públic que ens 
segueix de manera virtual” 
 
 
 

 
 
Seguidament, l'alcalde aixeca la sessió, quan són les 13:06 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   L’alcalde 


