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ACTA DE LA SESSIÓ DE PLE MUNICIPAL EFECTUADA EL DIA 16 
D'OCTUBRE DE 2019 
 
 
Identificació de la sessió: 
Núm.:   11/2019 
Caràcter: Extraordinària i urgent 
 
 
El dia 16 d’octubre, a  les 20:08 hores, es reuneix el Ple Municipal per efectuar una sessió 
Extraordinària i urgent, que presideix l’Alcalde, Sr.  Andreu Bosch i Rodoreda 
 

 Hi assisteixen els regidors: 

Sra. Montserrat Riera Rojas 

Sra. Erica  Busto Navarro 

Sr.  Santiago  Albert Seseña 

Sra. Mercè Alòs Lladó 

Sr. Jordi López Sánchez 

Sra. Olga Parra Ordaz 

Sr. Francesc Ribas Paris 

Sra. Gemma Rosell Duran 

Sra. Maria Núria Andinyac Lladó 

Sr. Joaquin Roca Agost 
 

 
Excusen la seva assistència els regidors: 
Sr. Jordi Casanovas Garcia 
Sr. José David  Basi Limiñana  

 

Són assistits pel Secretari de la Corporació, Sr. José Maria Blanco Ciurana i per la 
interventora municipal, Sra. Anna Moreno Castells. 
 
Oberta la sessió, s’entra a tractar els temes inclosos a l’ordre del dia i s’adopten 
els següents acords: 
 
 
 

1. Ratificació del caràcter urgent de la convocatòria de la present sessió 
extraordinària. 
 
L’alcalde, Sr. Andreu Bosch i Rodoreda justifica el caràcter urgent de la 
convocatòria de la present sessió extraordinària realitzant les següents 
manifestacions: 
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“”D’acord amb l’ordre del dia, es tracta d’una sessió plenària convocada extraordinària 
amb caràcter d’urgència, el primer punt de l’ordre del dia és la ratificació del caràcter 
urgent de la convocatòria de la present sessió extraordinària i procedeixo ara, com 
pertoca procedimentalment, a ratificar i a justificar la urgència: 
En primer lloc, tots sabem perfectament que hem convocat aquesta sessió plenària arran 
de la sentència dels presos polítics i preses polítiques per part del Tribunal Suprem i ja la 
urgència ja és, només per aquest motiu, prou justificada. 
Però deixeu-me fer, un breu històric, un breu històric en que molts companys i 
companyes de l’actual Corporació Municipal del mandat anterior se’n sentiran plenament 
representats: 
El 26 d’octubre de 2017 el Ple de l’Ajuntament, en sessió extraordinària, aprovava la 
Moció de Manifest de 17 d’octubre 2017 sobre l’empresonament dels presidents 
d’Omnium Cultural i de l’Assemblea Nacional Catalana 
El 23 de novembre de 2017, també, el Ple de l’Ajuntament de Teià, aprovava la Moció  de 
Declaració institucional per la llibertat de les preses i presos polítics. 
El 23 d’abril de 2018, aprovàvem  també, per Ple, la Moció per l’alliberament dels presos 
polítics, el retorn dels exiliats i la denúncia a la deriva antidemocràtica i autoritària de 
l’Estat Espanyol. 
El 22 de novembre de 2018, adoptàvem també, i aprovàvem la Moció a favor de 
l’absolució dels presos polítics. 
Evidentment us estalvio la lectura de tots aquests acords perquè són acords molt llargs i 
que d’alguna manera avui també quedaran integrats en esperit i forma en la Moció que 
presentem en aquesta sessió plenària amb caràcter d’urgència. 
Per tant, si som aquí, convocant aquesta sessió plenària amb caràcter d’urgència, és 
perquè s’ha produït, malauradament, la sentència condemnatòria aquest dilluns. I som 
aquí  també convocant aquesta sessió extraordinària per respecte i en harmonia amb els 
acords presos amb anterioritat, perquè aquest és un llarg recorregut de combat pels drets 
democràtics i les llibertats individuals i col·lectives com a país i també els drets dels 
presos i les preses polítiques. 
Si voleu a tall de, no se com batejar-ho, perquè a vegades en aquestes situacions els 
adjectius s’esgoten, però avui s’ha produït també una desafortunada coincidència, que 
també esperàvem, però que justament s’ha donat avui que convocàvem la sessió 
plenària, de fet avui l’hem aplicat i ja vàrem rebre la setmana passada per part de la Junta 
Electoral de Zona de Mataró la notificació d’un escrit de denúncia que havia presentat el 
Partit polític Ciutadans – Partido de la Ciudadania en contra de la presència de la 
pancarta que hi ha o hi havia fins aquest matí al balcó de l’Ajuntament de Teià, demanant 
la llibertat dels presos i les preses polítiques. A aquest requeriment de la Junta Electoral  
de Zona, naturalment hi vam presentar al·legacions, vaig signar un plec d’al·legacions per 
mantenir la pancarta i per això encara l’hem mantingut uns dies fins aquest matí i ahir a la 
tarda-vespre vàrem rebre la notificació de la Junta Electoral de Zona desestimant les 
nostres al·legacions i per tant instant immediatament l’Ajuntament de Teià a retirar la 
pancarta de llibertat presos polítics i és el que, com ja varen fer molts ajuntaments la 
setmana passada, nosaltres hem trigat una mica més, precisament perquè hi vàrem 
presentar al·legacions. No hi és aquesta pancarta però és com si hi fos i a més a més 
que hi tornarà a ser, i així  ho hem dit a la Junta Electoral de Zona en el nostre escrit, que 
a partir del dia 11, l’endemà de les eleccions al Congrés, naturalment que la pancarta hi 
tornarà a ser amb data 11 de novembre, Festa Major de Sant Martí. 
I per tant, crec que amb aquests arguments es justifica sobradament la justificació del 
caràcter d’urgència de la convocatòria d’aquesta sessió plenària extraordinària.”” 
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El Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta del nombre legal de membres que 
composa la Corporació, amb el vot a favor del senyor alcalde-president i de nou 
regidors que pertanyen als grups municipals de Compromís amb Teià-ERC; Junts 
per Catalunya-Teià i Gent de Teià i el vot d’abstenció del regidor del grup 
municipal PSC-CP, acorda ratificar el caràcter urgent de la convocatòria de la 
present sessió extraordinària, de conformitat amb el que disposa l’article 79 del 
ROF. 
 
 
 
 
 
2.   Moció de resposta a la sentencia del Tribunal Suprem i per demanar 
l'amnistia per a les persones preses polítiques catalanes i en defensa del 
dret d'autodeterminació    
 

Vista la proposta de l’Alcaldia, de data 14 d’octubre de 2019, referent a la Moció 
de resposta a la sentència del Tribunal Suprem i per demanar l’amnistia per a les 
persones preses polítiques catalanes i en defensa del dret d’autodeterminació, 
que no ha estat dictaminada per la Comissió Informativa de l’àrea 1, per haver-se 
fet pública la sentència el mateix dia 14 d’octubre, havent quedat justificada la 
urgència de la seva inclusió a l’ordre del dia de la present sessió plenària en la 
intervenció realitzada per l’alcalde en l’anterior apartat primer de l’ordre del dia. 
 
 
El Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta del nombre legal de membres que 
composa la Corporació, amb el vot a favor del senyor alcalde-president i de nou 
regidors que pertanyen als grups municipals de Compromís amb Teià-ERC; Junts 
per Catalunya-Teià i Gent de Teià i el vot d’abstenció del regidor del grup 
municipal PSC-CP, acorda ratificar la inclusió a l’ordre del dia  de la referida 
proposta de l’Alcaldia, de conformitat amb el que disposa l’article  82.3 del ROF, 
 

*** 
 
 

Vista la proposta de l’Alcaldia, de data 14 d’octubre de 2019, referent a la Moció 
de resposta a la sentència del Tribunal Suprem i per demanar l’amnistia per a les 
persones preses polítiques catalanes i en defensa del dret d’autodeterminació, 
que transcrita literalment diu el següent: 
 
“” 

MOCIÓ DE RESPOSTA A LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL SUPREM I PER 
DEMANAR L’AMNISTIA PER A LES PERSONES PRESES POLÍTIQUES 
CATALANES I EN DEFENSA DEL DRET D’AUTODETERMINACIÓ 

Definitivament, la democràcia a l'Estat espanyol mostra símptomes inequívocs 
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d’estar tocada de mort. Oriol Junqueras, Carme Forcadell, Jordi Sànchez, Jordi 
Cuixart, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Quim Forn i Dolors Bassa han 
estat condemnats amb penes de presó. I Meritxell Borràs, Carles Mundó i Santi 
Vila han estat condemnats per desobediència amb multes econòmiques i 
inhabilitació. Aquest ha estat un judici polític que mai s’hagués hagut de produir. 
Tornem a dir alt i clar que en democràcia votar no és cap delicte. Les idees no es 
jutgen. I és per això que reclamem la llibertat de totes les persones preses i 
exiliades polítiques, perquè no han comès cap delicte. 
 
Vivim amb tristor i profunda indignació la sentència, que suposa una vulneració 
dels drets polítics individuals de les persones condemnades, de les preses i 
exiliades polítiques, i una retallada dels drets i llibertats col·lectives. El judici i la 
sentència ens han conduït a un estat d’absoluta excepcionalitat. Vivim moments 
molt greus, moments en què es posa de manifest que l’aparell de l’Estat espanyol 
actua intentant abolir la pluralitat política, vulnera la legitimitat del poble de 
Catalunya a decidir el seu futur lliurement, agredeix el dret que tenim a 
transformar la societat a través de la independència. I, al mateix temps, avui 
tornem a constatar que les forces polítiques de l’Estat són incapaces de fer ús del 
diàleg com a instrument de resolució del conflicte. 
 
Aquesta sentència no ens atura. Al contrari, ens enforteix com a moviment per 
debilitar el règim del 78. I és que, una vegada més, reivindiquem el dret a 
l’autodeterminació, el dret a treballar pacíficament per esdevenir República 
Catalana, lliure, neta, justa i que treballi per garantir la igualtat d’oportunitats entre 
tota la ciutadania catalana. Cap sentència ens aturarà. Plantem cara a la voluntat 
repressora de l’Estat espanyol, i ho fem mobilitzant-nos, reclamant diàleg, 
reivindicant la via política i democràtica de resolució del conflicte. Demanem 
l’amnistia per a totes les persones condemnades i perseguides. 
 
Reprovem l’actitud sostinguda de l’Estat espanyol, que ha dimitit de la seva 
responsabilitat de fer front i donar resposta a les demandes de la ciutadania, per 
via dialogada i pacífica. Convé recordar, per exemple, que, el maig d’aquest any 
2019, el grup de treball sobre detencions arbitràries de Nacions Unides va fer 
pública una resolució que instava l’Estat espanyol a deixar en llibertat de forma 
immediata l’Oriol Junqueras, en Jordi Cuixart i en Jordi Sánchez, que es trobaven 
a presó preventiva. 
 
L’incompliment d’aquesta resolució va ser una mostra més que l’Estat actua 
desoint qualsevol resolució, tractat internacional (com la Carta de les Nacions 
Unides i el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics que recullen el dret a 
l’autodeterminació) o totes les manifestacions pacífiques del poble de Catalunya a 
favor de la independència i la República Catalana. I aquesta actitud és molt greu. 
Per això la denunciem, perquè, malauradament, ens recorda etapes autoritàries 
en què no hi havia garantits els drets polítics ni les llibertats de la major part de la 
ciutadania. 
 
Reivindiquem justícia, i ens disposem a liderar de nou la lluita antirepressiva, 
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democràtica, pacífica i a favor dels drets i les llibertats. La situació 
d’excepcionalitat que estem vivint, agreujada especialment per la confirmació de la 
sentència, afecta tothom, afecta la quotidianitat dels pobles i ciutats del nostre 
país i de totes les persones que hi vivim. 
 
I, per tant, és per tots els motius exposats anteriorment que al Ple  de 
l’Ajuntament es proposa adoptar els següents acords: 
 
PRIMER. Manifestar el rebuig a la sentència condemnatòria emesa pel Tribunal 
Suprem en relació al judici de l’1 d’octubre i la causa independentista, constatant 
que representa una regressió dels drets i les llibertats de la ciutadania de 
Catalunya. 
 
SEGON. Reclamar la llibertat immediata de tots els presos i preses polítiques i 
exigir l’amnistia de tots ells i elles, i de tots els exiliats i exiliades, com a 
reconeixement de l’absència de cap delicte vinculat a la celebració del 
referèndum de l’1 d’octubre i a qualsevol altra acció política celebrada durant els 
dies previs i posteriors a aquesta data. 
 
TERCER. Mostrar el compromís amb el dret a l’autodeterminació, dret polític 
fonamental recollit en tractats internacionals com la Carta de les Nacions Unides i 
el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics, signats també per l’Estat espanyol, 
i reivindicar-lo com a dret en virtut del qual resoldre el conflicte polític existent, per 
via democràtica i pacífica. 
 
QUART. Reafirmar-nos en el caràcter pacífic i no violent del moviment 
independentista català. Condemnar tots els intents de criminalització del moviment 
independentista que les seves diferents institucions, òrgans, poders i alguns 
mitjans de comunicació volen construir. 
 
CINQUÈ. Exigir al govern de l’Estat espanyol que respecti la legitimitat de les 
persones escollides democràticament a les diferents institucions catalanes, així 
com les decisions i acords que se’n derivin, com a màxima expressió de la 
sobirania popular. 
 
SISÈ. Comprometre’ns a treballar conjuntament amb el Parlament de Catalunya, 
del Govern de la Generalitat de Catalunya i convocar-nos a participar, com a 
representants legítims de la ciutadania, en una assemblea d’electes a favor dels 
drets polítics i la llibertat. 
 
SETÈ. Mostrar l’adhesió de l’Ajuntament de Teià a totes les mobilitzacions de rebuig 
a la sentència del Tribunal Suprem, tant a nivell nacional com internacional, i 
convidar la ciutadania a participar en totes les lluites compartides i pacífiques 
a favor dels drets i les llibertats. I comprometre’ns a participar en l’acte convocat 
pel President de la Generalitat el dia 26 d’octubre al Palau de la Generalitat. 
 
VUITÈ. Expressar la més ferma voluntat de seguir treballant, dia rere dia, per 
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garantir els drets i les llibertats de tota la ciutadania de Teià, la defensa del diàleg i 
dels principis democràtics i la pluralitat política, així com el respecte a la separació 
de poders, imprescindible en qualsevol estat de dret. 
 
NOVÈ. Fer avinent la situació de repressió política i de vulneració de drets 
fonamentals que estem vivint com a ciutadania i com a país als municipis 
agermanats. 
 
DESÈ. Donar a conèixer aquest acord a la Presidència del Parlament de 
Catalunya, a la Presidència de la Generalitat de Catalunya, a la Presidència del 
Congrés de Diputats, a la Presidència del Govern de l’estat, a la Presidència del 
Parlament Europeu, a l’Associació Catalana de Municipis i a l’Associació de 
Municipis per la Independència. I donar conèixer el contingut d’aquesta moció a la 
ciutadania del municipi pels mitjans que es creguin oportuns. 
 

“” 
 

El regidor Sr. Francesc Ribas i Paris,  portaveu del grup municipal Junts per 
Catalunya-Teià,  exposa el següent: 
“Bon vespre a tothom i gràcies pel suport i per fer costat als càrrecs electes en aquestes 
hores negres en la història de Catalunya. 
Subscrivim fil per randa tot l’argumentari d’aquesta moció que avui debatem i en la que 
fem palès el nostre rebuig a una sentència què és un cop de puny als drets civils i polítics 
fonamentals. Els fets que s’han desenvolupat aquests dies són tant estranyament 
capriciosos i coincidents, que ens transporten a aquell 15 d’octubre de 1940 en que el 
President de la Generalitat de Catalunya, Lluis Companys va ser executat de matinada en 
el Castell de Montjuic. Ahir en va fer 79 anys. Un judici sense cap garantia i amb un afany 
de venjança més que evident! Com ara, 8 dècades després i en un estat pretesament 
democràtic, amb preteses garanties judicials, amb pretesa separació de poders, amb la 
força i la maquinària d’un pretès estat de dret, ho han tornat a fer! Ells sí que ho han 
tornat a fer! 
Oriol Junqueras, Carme Forcadell, Jordi Cuixart, Jordi Sànchez, Jordi Turull, Joaquim 
Forn, Josep Rull, Dolors Bassa i Raül Romeva són víctimes d’un relat inventat, d’uns fets 
ordits per encausar i condemnar 9 persones amb llarga trajectòria cívica i de pau i que 
nosaltres, la ciutadania, els hem empès a lluitar per la llibertat i l’autodeterminació de 
Catalunya. Ells, tots ells, van entomar el repte, es van posar al costat del poble, i amb les 
eines que dóna el parlamentarisme i la democràcia en el seu sentit més ampli, el vot i la 
lliure expressió de la voluntat inalienable de tots i cadascun dels ciutadans de Catalunya, 
la tardor de 2017, aquell setembre i aquell 1 d’octubre, van posar a les nostres mans, i 
entenguis la meva ironia, armes de destrucció massiva: urnes i paperetes. 
En quin país democràtic es condemna algú per escoltar la veu del poble? 
En quin estat de dret es pega innocents que defensen amb les mans enlaire els col·legis 
electorals? 
Cap on vos, Espanya? 
Els catalans i les catalanes no som el millor poble del món, ni ho pretenem ser. Hem 
comès errors, com tothom! Però els catalans i les catalanes hem de sentir-nos orgullosos 
de la manera que hem engegat aquest camí sense retorn cap a la llibertat i per a la 
construcció d’un nou, net, i millor ni més democràtic país. Ho estem fent i de manera 
pacífica, cívica, respectuosa, democràtica i fidels als valors de la República: Llibertat, 
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igualtat i fraternitat. No perdem mai aquests valors, no caiguem en provocacions i aïllem 
tot tipus de violència, també la nostra, si n’hi ha, perquè només la pau i la cívica 
convivència ens duran a la plena llibertat. 
La Carme, els Jordis, l’Oriol, el Quim, el Josep, el Jordi i el Raül ens han traçat el camí: 
no el portem pel pedregar per quatre provocacions! 
Les formacions polítiques hem d’entomar el mea culpa; moltes vegades no som on ens 
cal estar! I ens hauria de caure la cara de vergonya! Ja prou excuses per anar plegats! El 
10 de novembre de 2019 teníem una nova oportunitat per donar un missatge, ja no a 
nosaltres mateixos, sinó a Espanya, a Europa i al món, que el projecte  d’una Catalunya 
independent és quelcom transversal i que aplega gent de diferents sensibilitats. I més 
quan érem a les portes d’una sentència que, tot i no estar aleshores anunciada, ja 
s’albirava severa, dirigida i dictada des dels poders polítics de l’estat i increïblement 
injusta. Quan el poble català va rebre a cops de porra, i va ser maltractat a empentes i 
cops de puny, quan defensàvem urnes i col·legis, les forces i cossos de seguretat no ens 
preguntaven si votàvem blanc o votàvem negre. Tots vam rebre: els que votem blanc i els 
que votem negre. 
L’1 d’octubre ha dut els condemnats indigna i injustament a la presó i a l’exili: que l’esperit 
d’unitat d’aquell 1 d’octubre ens dugui a la llibertat i a la independència de Catalunya. 
No puc acabar aquesta intervenció sense fer una crida als companys del Partits dels 
Socialistes de Catalunya. Us interpel·lem: no us fa vergonya? No us fa pudor de 
totalitarisme, a feixisme i repressió aquesta sentència aberrant que té el vostre suport i la 
vostra connivència explícita? On és aquella defensa aferrissada del federalisme que fèieu 
fins no fa gaire? On és el PSC catalanista i d’esquerres de fa quatre dies? On és? 
Torneu a aquesta riba del riu! Recordeu quan, pels carrers, miràveu enrere en aquelles 
corredisses del postfranquisme, davant dels grisos i sota les porres? Ara mireu enrere i 
no hi veieu ningú. Vosaltres sou còmplices de la repressió contra els que fins fa poc eren 
els vostres votants, i ara mireu endavant i els veieu córrer a ells, davant vostre, en la 
recerca i la defensa de la justícia i la llibertat de Catalunya. 
Llibertat presos polítics! - Llibertat preses polítiques! - Llibertat exiliats i exiliades! - 
Amnistia! - Visca Catalunya Lliure!  “” 
 
 
 

La regidora Sra. Maria Núria Andinyac i Llado, del grup municipal Gent de Teià, 
manifesta el següent: 
“El grup municipal de Gent de Teià volem expressar el nostre rebuig a la sentència 
condemnatòria als líders polítics catalans. El diàleg i la democràcia són les úniques eines 
per resoldre el conflicte. Volem donar el nostre suport i solidaritat a les preses i als presos 
i a les famílies dels que són privats de llibertat. Demanem l’alliberament immediat dels 
líders cívics i polítics condemnats i el retorn dels exiliats. La presó no és la solució. 
Tanmateix fem un crit a la prudència i rebutgem tot tipus de violència. 
El nostre vot és a favor”. 

 
 

El regidor Sr. Joaquin Roca, del grup municipal PSC-CP, manifesta el següent: 
“”Des del PSC votarem en contra d’aquesta moció per diferents motius que ara 
detallarem, però principalment perquè des de fa molt temps, massa temps, els i les 
socialistes hem defensat el diàleg dins la llei, la negociació i el pacte com l’única via 
possible per trobar una resposta a la situació d’atzucac que s’està vivint al nostre país. 
Malauradament no hem estat escoltats. Ara el Tribunal Suprem ha dictat sentència, i 
davant de la mateixa hem de dir: 
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1. Vivim en un Estat de dret amb separació de poders, i l’actuació del poder judicial es 
desenvolupa des del respecte als drets i llibertats emparats per la Constitució, amb 
les màximes garanties i total transparència. Tal i com ha reconegut, en relació al 
judici, i ha recordat també l’associació de Jutgesses i Jutges per a la Democràcia. 

2. La sentència s’ha d’acatar. Totes les sentències són opinables, i el nostre Estat de 
Dret empara la llibertat d’expressió i els drets de reunió i manifestació d’aquestes 
opinions, sempre i quan es produeixin amb civisme, tolerància i respecte. 

3. Rebutgem qualsevol intent d’enfrontar la legitimitat de les resolucions judicials amb el 
caràcter representatiu de les institucions, que han de representar-nos a tots i totes i, 
per tant, a les diferents opinions que conviuen en la nostra societat. 

4. És erroni i irresponsable generar falses expectatives sobre una eventual sol·licitud 
d’amnistia que no es correspon a la realitat política i legal del nostre país. 

5. És hora d’obrir una nova etapa, presidida pel respecte a la legalitat i a les institucions, 
i presidida també per una ferma voluntat de diàleg. El PSC continuarà treballant per la 
convivència en el sí de la societat catalana i perquè es retorni a la política per cercar 
solucions a un problema que és eminentment polític. “” 

 
“I ara, si em permeteu contestaria a la teva interpel·lació Francesc: 
Mira, jo crec que aquí tots podem pensar el que pensem, de fet  els que estem aquí, 
inclús el públic, pensa el que vol i expressa, fins avui i no en tinc cap dubte, expressa els 
seus pensaments, sentiments, quan i quan vol, sempre, ningú ens ha reprimit i és cert, 
aquí jo us he vist manifestar-vos pel carrer demanant el que heu volgut i no s’ha reprimit a 
ningú, no s’ha reprimit la paraula de ningú. Vaja, que jo hagi vist fins ara. Doncs bé, 
vosaltres ara dieu que tenim un govern injust, un govern repressor, que no hi ha justícia, 
que teniu uns presos polítics, jo et dic una cosa, si aquí ningú ens reprimeix què pensem i 
diem, què estarà passant? .-pregunto jo. Què estarà passant que els que esteu aquí 
defensant aquestes injustícies no esteu a la presó? Què esteu fent malament? Perquè 
vaja si tant injust es el govern, tant injustes són les lleis, tanta repressió; aquí diem el que 
volem i no ens passa res. Teniu representants a Madrid, teniu representants a totes les 
institucions de Catalunya. No s’ha reprimit a ningú. Aquí està passant alguna cosa, no ho 
entenc. O els que estant a la presó i se’ls ha condemnat ho han fet bé i ho estant fent 
malament tots els demés o viceversa. Això és l’únic que jo dic. No ho entenc. Ja em direu 
alguna cosa.” 
 
 
 

La regidora Sra. Montse Riera i Rojas, portaveu del grup municipal Cat+ERC, 
manifesta el següent: 
“La sentència dictada pel Suprem és una vergonya, És una criminalització de la protesta i 
de la desobediència civil. Està clar que es tracta d’un escarment polític i social. 
Condemna a polítics per les seves idees. Condemna activistes socials a 9 anys de presó 
per convocar manifestacions pacífiques. La resposta que ha tingut la gent ara a aquesta 
sentència, no és una qüestió d’ordre públic com volen fer creure alguns, provocada a més 
a més per independentistes exaltats i violents, no, no és així això. Condemnem tota la 
violència, està clar, però també la violència que desencadena una policia que busca la 
confrontació, ho hem vist aquests dies. Amb l’aprovació de la Moció d’avui volem deixar 
constància del nostre posicionament clar, institucional, que ha d’anar paral·lel a les 
mobilitzacions pacífiques que es vagin convocant a partir d’ara. Nosaltres seguirem 
alçats, compromesos i persistents.  
Visca Catalunya lliure.” 
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L’alcalde, Sr. Andreu Bosch i Rodoreda, exposa el següent: 
“Abans de passar al torn de rèplica als portaveus municipals,  si així ho desitgeu, deixeu-
me també com alcalde matisar  i rebatre alguns dels arguments del portaveu del Partit 
dels Socialistes, molt breument. 
M’ha agradat sentir-li l’expressió literal ‘voluntat de diàleg’ en la seva intervenció. Tant de 
bo aquesta voluntat de diàleg a la qual ha fet referència fos una autèntica realitat perquè 
fins ara la voluntat de diàleg no hi ha estat i no hi ha estat tampoc per part del president 
del partit que fins a la data d’avui, en funcions o no, ha estat governant el govern de 
l’Estat espanyol, per tant, del seu partit. 
També m’ha agradat una segona citació literal que li agafo. Ha parlat de voluntat de 
diàleg, doncs tant de bo es produís aquesta voluntat de diàleg, fins ara inexistent i ha 
parlat també que des de la perspectiva, si no ho he entès malament, del partit dels 
Socialistes de Catalunya o des de la seva perspectiva com a portaveu d’aquesta formació 
política, el problema és eminentment polític. Vet aquí, doncs: el problema és eminentment 
polític i per tant en això hi estarem d’acord i si el problema és eminentment polític, aquest 
problema no es jutja, aquest problema es dialoga. 
Tercera qüestió que li volia recordar: Avui amb aquesta sentència, en la sentència 
d’aquest dilluns, en realitat s’obre el que podríem dir en el llenguatge del mon de la 
cacera, la veda. S’obre la veda perquè a partir d’aquesta sentència, doncs, ves a saber 
quines altres persecucions polítiques hi haurà, quines altres persecucions judicials hi 
haurà, instades per qui sigui, instades directament pel govern, instades pel Congrés, 
instades per la fiscalia, etc, Instades per allò que avui ja no sabem distingir ben bé entre 
el poder judicial i en tot cas el poder legislatiu i executiu. Sembla que estiguem fent una 
classe de la revolució francesa aquí ara recordant tots aquests termes. També li recordo 
una cosa i no acostumo a citar-ho gairebé mai, però li recordo que hi ha uns 700, 
aproximadament uns 700 alcaldes i alcaldesses d’aquest país que continuen investigats, 
entre els quals un servidor. I per tant, ves a saber si un dia també anirem a la presó.  
I deixeu-me acabar amb una icona, de tota manera, mireu,  si hem d’anar a la presó, hi 
anirem perquè ara ja no hi ha res que ens pugui fer por i ara ja ho farem tot per dignitat, 
per valors democràtics i per la llibertat del futur d’aquest país i dels nostres fills i les 
nostres filles.  
Aquestes són les tres consideracions que li volia fer i ara en faig una altra que arrenca 
d’algun element del seu discurs i que volia explicitar: Aquí a la façana d’aquí baix, aquí 
sota i allà al darrera, tenim un grafit del 155 que ja fa gairebé dos anys que hi és i vaig 
decidir que aquest 155 seria una icona que respectaríem fins que els nostres presos 
polítics i les nostres preses polítiques no fossin en llibertat. Fins i tot es va produir la 
paradoxa, no se si ho recordareu, que curiosament aquest grafit que és un símptoma 
inequívoc de la repressió i de l’autoritarisme, resulta que fins i tot la Junta Electoral de 
Zona ens el volia fer tapar i ens el va fer tapar. De fet ens el volia fer treure i el que vàrem 
fer és tapar-lo amb paper d’embalar. No sé si ho recordareu i per tant en campanya 
electoral va estar tapadet amb paper d’embalar a instàncies de la Junta Electoral de 
Zona. Fins a quin punt arriba la hipocresia de la justícia d’aquest país. Però li vam 
destapar i s’ha convertit en una icona, com us deia, en una metàfora; una metàfora del 
molt constitucional article 155 de la Constitució que ara està servint perquè Vox, ja ho 
sabem, Ciutadans, ja ho sabem, el Partit Popular, ja ho sabem, però malauradament, 
també  el PSOE l’estant convertint, fins i tot, en una arma de juguesca electoral. A veure 
qui l’aplica primer i a veure qui amenaça amb la nova aplicació del 155. Això és un 
símptoma inequívoc d’una política, francament malaltissa, repressiva i autoritària.  
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Per tant, ves a saber si aquesta icona a Teià es convertirà aquest grafit, es convertirà 
algun dia en patrimoni artístic i arquitectònic del nostre municipi, malauradament.”  
 

 
El regidor Sr. Francesc Ribas i Paris,  portaveu del grup municipal Junts per 
Catalunya-Teià,  indica el següent: 
“Poca cosa em queda més a dir, realment em sembla molt de cinisme dir que a Catalunya 
no es persegueix ningú per les idees. Això que ens ho diguin a la Meseta, que des d’allà 
no vegin que aquí es persegueix per les idees, ho podríem entendre, però la gent com els 
Socialistes i com la resta de formacions polítiques  que convivim en aquest municipi, com 
arreu dels municipis de Catalunya, que ha vist que va passar a la segona quinzena de 
setembre i el dia ú d’Octubre, realment allò va ser mereixedor de tenir les penes com les 
que estant condemnats els 9 presos polítics? Realment creieu, sincerament, ara ja com a 
persona, com a ciutadà, creieu que són mereixedors d’aquestes penes perquè realment 
van fer quelcom que els faci mereixedors d’aquestes penes?. Per sort, hi ha gent de la 
vostra formació, de fet el número 2 de la vostra llista, que està allà al fons de la sala, el 
número 3, doncs potser podries anar el dos, pels comentaris que has fet en xarxes 
socials, que em semblen bastant assenyats, on (no se si està permès interpel·lar gent del 
públic però jo soc bastant anàrquic respecte a les normatives del Ple) fa un diagnòstic del 
que ha estat  la sentència i com a jurista que és, em penso que és jurista, doncs diu que 
de cap manera tot el que s’ha fet, repeteixo eh?, el número 3 del Partit dels Socialistes, 
Candidatura de Progrés a Teià, totes les accions que varen fer els líders socials i 
independentistes que estan en presó des de fa dos anys i que els espera una condemna 
de molts més són mereixedors d’una pena pel delicte de sedició, perquè la sedició és una 
altra cosa, no és pas el que van fer. Posar unes urnes i deixar que la gent expressi el seu 
vot lliure, pacíficament, defensi els col·legis electorals lliure, pacíficament i 
democràticament mai pot ser mereixedor d’una pena de 15 anys o de 13, ja no sé ni els 
que són. De 100 anys en total. Res més. Gràcies.”  

 
 
El regidor Sr. Joaquin Roca, del grup municipal PSC-CP,  respon el següent: 
“Començaré contestant-lo a ell. Mira, et dono la raó, em sembla unes sentències 
excessivament dures, té raó- 
I passaré una miqueta també a respondre. Mireu, en el seu dia, quan es va aplicar el 155 
als Socialistes se’ns va posar de volta i mitja. Tu ara per exemple has dit que som cínics. 
Nosaltres no faltarem mai al respecte en el més mínim a qualsevol opinió o el que diguin 
a través dels seus pensaments. Mireu, el Socialistes i també li responc una cosa, el 
nostre president no és el Pedro, és el Miquel Iceta. Mireu, vàrem intentar de totes les 
maneres possibles que aquí no s’apliqués el 155. És més, encara que no es digui i no es 
reconegui, gràcies al PSC, TV-3 existeix. I espero que encara que sigui el portal d’insults, 
infàmies que se’ns estant tirant damunt, nosaltres, a pesar d’això, seguirem defensant  la 
Corporació de Ràdio i Televisió Catalana. 
Ara bé, també us recordo que, en el seu dia, quan vàrem nomenar, vàrem dir de posar 
Miquel Iceta al Senat el vàreu rebutjar. 
També us puc recordar que quan haguéssim pogut tenir un govern d’esquerres i potser 
s’hagués pogut arranjar una mica més això o arribar a enteniments, vàreu votar en contra 
d’un govern d’esquerres. I ara, perquè ho diuen des de les vostres files, teniu por a Vox, a 
Ciudadanos i al PP? Però si ens esteu rebutjant a nosaltres que som els únics capaços 
que podem tirar això endavant.  
Què voleu?. Què voleu? Què donem un pas enrere i us baralleu vosaltres amb aquests? 
Doncs, escolta: “A lo hecho, pecho”. 
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Llavors, jo dic, us han dit de sempre que tindreu la mà estesa per al diàleg i després una 
altra cosa molt clara, a nosaltres no ens agrada que s’investigui i es tanqui a ningú a la 
presó, però torno a recordar: Què estareu fent malament quan aquí estem dient el que 
ens dona la real gana i no estem a la presó? No esteu pas a la presó, passegeu, feu el 
que voleu. O vosaltres ho feu malament o els altres ho han fet bé o viceversa. 
I m’agradaria també que m’expliquéssiu una miqueta què és el que esteu fent vosaltres 
malament perquè tota la culpa no pot ser del PSC aquí a Catalunya, eh? Comencem a 
parlar una miqueta clar. Fins aquí.” 
 
 

La regidora Sra. Gemma Rosell Duran, del grup municipal Junts per Catalunya-
Teià,  indica el següent: 
“Et volia comentar una cosa, dius que l’Iceta no volia el 155, potser tens raó. El Sr. Pedro 
Sánchez va sortir a la televisió  en unes declaracions i va dir: “gràcies a mi perquè vaig 
demanar al Sr. Rajoy que apliqués el 155. Per tant, per a mí Socialistes és igual que el 
PP perquè varen anar junts de la maneta. 
Avui he escoltat una frase que la veritat m’ha arribat molt a dins i he pensat, com pot ser, 
no?. Un nen de 4 anys li diu al seu pare: -“Papa, per què la gent es pega quan tenim 
boca? “ -i la veritat que un nen de 4 anys es pregunti això és molt més intel·ligent que tots 
els polítics que hi ha a Espanya, que no volen seure a parlar, però això sí, ens envien la 
policia espanyola a pagar-nos. 
Per tant, apel·lo a vosaltres, al PSC  català, que parli amb el PSOE i que per favor obrin 
un diàleg, perquè si voleu que us votem com a mínim vosaltres ens heu d’oferir alguna 
cosa. Ja el vàrem fer president, i què hem rebut?. Res!. Encara ho estem esperant. Ho 
sento però ho havia de dir. Gràcies” 
 

 
El regidor Sr. Joaquin Roca i Agost, manifesta el següent: 
“Mira et recordo que ara està en funcions el president perquè vàreu votar igual que Vox, 
igual que el PP, igual que Ciudadanos. Només et dic això. Vull dir, i a veure què fareu ara 
a les properes també, si torneu a votar en contra de que estem nosaltres, estaran els 
altres. Això sí vull dir no ens agrada presos a la presó, no ens agrada que es reprimeixi a 
ningú i amb això torno a fer la pregunta aquella que deia abans, escola em sembla que 
els que estem aquí podem dir i fer el que vulguem, algo han fet bé aquells o malament 
vosaltres. I ja està i això no se’m contesta. 
 
 

El regidor Sr. Jordi López i Sánchez, del grup municipal Cat+ERC, exposa el 
següent: 
“A mi em passa tres quartes parts del mateix, em sembla al·lucinant que un partit que va 
sortir al carrer per protestar una sentència contra els seus militants, que va dictar el 
Tribunal Suprem, ara ens digui que no podem anar en contra d’una sentència que ha 
dictat el Tribunal Suprem, primera. 
Segona: No es pot dir el que vulgui. Si dius alguna cosa que va en contra del que el 
Tribunal Constitucional diu que no pots parlar te’n vas a la garjola. Aquesta és la llibertat 
d’expressió que tenim.  
Pots parlar, sempre i quan no parlis de... 
Sempre i quan no proposis de .. 
Sempre i quan no aprovis alguna cosa. 
Perquè la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, està a la presó per permetre parlar 
de... 
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Per tant, no es pot parlar de qualsevol cosa, es pot parlar del que et deixen parlar. Als 
fets em remeto. Gràcies” 
 
 
L’alcalde, Sr. Andreu Bosch i Rodoreda, manifesta: 
“Per cloure i tornant a la Moció, a l’esperit de la Moció que acabem d’aprovar i per tant 
agraeixo moltíssim, de cor, als grups municipals que hi ha votat a favor, el grup municipal 
de Cat+ERC, el grup municipal de JuntsxCatalunya de Teià i al grup municipal de Gent 
de Teià i també, naturalment, agraeixo les intervencions del portaveu del Partit Socialista 
per ser al Ple i defensar també el seu posicionament i crec que és també d’agrair, més 
enllà de les divergències que evidentment s’han posat de manifest. 
Però tornant a la Moció que hem aprovat i que en donarem compte, tal com diu el desè 
punt de la Moció, i tornant a la injustícia dels presos polítics i les preses polítiques que hi 
són empresonats per haver posat les urnes, també des del nostre posicionament, també 
hi som i també hi continuarem sent, per posar les urnes, i ho tornarem a fer, si cal. I ho 
tornarem a fer perquè ells mateixos ens demanen, elles mateixes ens demanen que ho 
tornem a fer i que defensem que ho tornarem a fer. Els presos i preses polítiques, els 
Jordis i permeteu-me que els anomeni amb aquest col·loquialisme afectuós perquè no hi 
fem cap diferència entre els uns i els altres; els Jordis, els representants del Govern 
legítim de Catalunya, conjuntament amb tots els exiliats i exiliades polítiques. Per tant, 
Teià avui també ha contribuït a afegit el seu granet d’arena a manifestar-se i a manifestar 
el desacord polític per una sentència del Tribunal Suprem i afegim el nostre granet 
d’arena per demanar novament l’amnistia de les persones preses polítiques catalanes i 
en defensa del dret de l’autodeterminació. 
I moltes gràcies a tots els que avui heu assistit a aquesta sessió plenària i als que també 
ens heu pogut seguir a través d’streaming en directe. Continuem i ho tornarem a fer. 
 
 
 
 

El Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta del nombre legal de membres que 
composa la Corporació, amb el vot a favor del senyor alcalde-president i de nou 
regidors que pertanyen als grups municipals de Compromís amb Teià-ERC; Junts 
per Catalunya-Teià i Gent de Teià i el vot en contra del regidor del grup municipal 
PSC-CP, acorda aprovar en la seva integritat la Moció  de resposta a la sentència 
del Tribunal Suprem i per demanar l’amnistia per a les persones preses polítiques 
catalanes i en defensa del dret d’autodeterminació. 
 
 

 
 
 
Sense altres assumptes a tractar, quan són  les 21 hores del dia al començament indicat, 
el president aixeca la sessió, de la qual estenc, com a secretari, aquesta acta que  llegida 
i conforme, signaran l’Alcalde i el Secretari, que ho certifica. 
 
El Secretari 
 


