Ajuntament de
Breda
ACTA DE LA SESSIÓ DE CONSTITUCIÓ DE L’AJUNTAMENT

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm.: 4/11
Caràcter: Extraordinari
Dia: 11 de juny de 2011
Hora inici: 12 hores
Hora d’acabament: 2/4 d’una del migdia
Lloc: Sala de Sessions de l’Ajuntament

Ordre del dia:
- Constitució del nou ajuntament i elecció de l’alcalde
Regidors presents
Sr. Jordi Iglesias i Salip
Sra. Teresa Martorell Julià
Sr. Joan Miquel Terradas Giol
Sra. Judit Cortada Esteve
Sr. Dídac Ramon Manresa Molins
Sr. Andreu Pujol Mas
Sra. Eva Andrés Masó
Sr. Josep Amargant Argemí
Sr. Jaume Anglada Sarsanach
Sr. Joan Antoni Frías Redondo
Sr. Antoni Marín Acuña
Secretari
Sr. Marià Vilarnau i Massa, en comissió circumstancial.
Acomplint allò que disposa la legislació vigent del Règim Electoral General, es reuneixen a
la Sala de Sessions de l’Ajuntament, a les 12 hores del dia 11 de juny de 2011, prèvia
convocatòria, els senyors regidors proclamats electes per la Junta Electoral de Zona, segons
els resultats de les eleccions celebrades els dia 22 de maig de 2011, assistits per mi
secretari en comissió circumstancial de la Corporació a l’objecte de celebrar la sessió
constitutiva de l’Ajuntament.
Desenvolupament de la sessió
En primer lloc pren la paraula el secretari per informar als presents que l’objecte d’aquesta
sessió es procedir a la constitució del nou Ajuntament d’acord amb el procediment establert
per la legislació electoral, que implica la realització de les operacions següents:
a)

Constitució de la Mesa d’edat, formada pels Regidors o Regidores electes de
major i menor edat presents a l’acte.
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b)

Acreditació dels Regidors i Regidores electes davant la Mesa d’edat, mitjançant
la presentació de la Credencial expedida per la Junta Electoral de Zona i el
Document Nacional d’Identitat.

c)

Formulació del jurament o promesa del càrrec, mitjançant la fórmula legalment
prevista d’acatament a la Constitució, a l’efecte d’adquirir la plenitud de les seves
funcions.

d)

Elecció de l’Alcalde o Alcaldessa de la Ciutat.

Així mateix,el secretari informa als presents que en aquest acte es troba a disposició de tots
els Regidors i Regidores electes l’acte d’arqueig, en concordança amb l'article 36.2 del
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals i els
justificants d’existències en metàl·lic o valors de l’Ajuntament dipositats en la Caixa
municipal i en Entitats Bancàries, així com la documentació relativa a l’Inventari, a efectes de
la seva comprovació.
Seguidament, pel secretari es procedeix a sol·licitar als Regidors i Regidores electes de
major i menor edat, que es constitueixin en Mesa d'edat, la qual, de conformitat amb l'article
195.2 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, en la seva
redacció actual, i 37.2 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals, estarà constituïda pel Regidor electe de major edat, senyor Antoni Marín
Acuña que actuarà com a President, pel Regidor electe de menys edat, senyor Andreu Pujol
Mas, i pel Secretari de la Corporació, restant així constituïda la Mesa d'edat.
CONSTITUCIÓ DE LA CORPORACIÓ
Per ordre de la senyora Presidenta de la Mesa d'edat, es procedeix a donar lectura del nom i
cognom de tots i cadascú dels Regidors i Regidores electes que assisteixen a la sessió,
comprovant les seves credencials i document identificatiu aportat:
Per CiU:

Jordi Iglesias i Salip
Teresa Martorell Julià
Joan Miquel Terradas Giol
Judit Cortada Esteve

Per ERC-AM:

Dídac Ramon Manresa Molins
Andreu Pujol Mas
Eva Andrés Masó
Josep Amargant Argemí

Per “Tots per Breda”:

Jaume Anglada Sarsanach
Joan Antoni Frías Redondo

Per Breda@XXI-PM:

Antoni Marín Acuña.

Una vegada acreditat per tots els Regidores i Regidores electes la seva personalitat, i
comprovat que tots i totes han formulat les declaracions a les quals es refereix l'article 75.5
de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, en la nova redacció
donada a la mateixa per les Lleis 11/1999, de 21 d’abril i 14/2000, de 29 de desembre, pel
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senyor President de la Mesa d’edat se sol·licita que si existeix algun Regidor o Regidora
afectat per alguna de les causes d’incompatibilitat previstes per la Llei Orgànica del Règim
Electoral General i l’altra legislació concordant, ho manifesti en aquest moment.
Pel fet de no declarar-se res sobre això per part dels Regidors i Regidores, s’entén que no
es troben afectats per cap de les causes d’incompatibilitat sobrevingudes amb posterioritat a
la seva proclamació, previstes en els articles 202 i 203, de la Llei 5/1986, de 19 de juny, en
la seva redacció actual, i l’altra legislació aplicable.
Acte seguit, els regidors integrants de la mateixa prenen possessió del càrrec de regidor
seguint la fórmula aprovada pel RD 707/1979, de 5 d’abril, en els següents termes:
El regidor Sr. Andreu Pujol Mas, pren jurament al senyor Antoni Marín Acuña:
Sr. Antoni Marín Acuña, jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment
les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de Breda, amb lleialtat al Rei, i
respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya?
Contesta: “Si, ho prometo”
El Sr. Antoni Marín Acuña, pren jurament al senyor Andreu Pujol Mas:
Sr. Andreu Pujol Mas, jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment
les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de Breda, amb lleialtat al Rei, i
respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya?
Contesta: “Si, ho prometo per imperatiu legal i per la meva convicció treballar pel benestar
dels ciutadans de Breda i Catalunya”
Acte seguit el President de la Mesa d’Edat, senyor Antoni Marín Acuña pren el jurament o
promesa del càrrec a cadascú dels regidors presents en els termes següents, seguint l’ordre
de proclamació d’electes:
Sr. Jordi Iglesias i Salip, jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment
les obligacions del càrrec de regidor amb lleialtat al rei i, servar i fer servar la constitució com
a norma fonamental de l’estat?
Contesta: “Si, ho prometo”
Sra. Teresa Martorell Julià, jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir
fidelment les obligacions del càrrec de regidora amb lleialtat al rei i, servar i fer servar la
constitució com a norma fonamental de l’estat?
Contesta: “Si, ho prometo”
Sr. Joan Miquel Terradas Giol, jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir
fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de Breda, amb lleialtat al Rei,
i respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya?
Contesta: “Si, ho prometo”
Sra. Judit Cortada Esteve, jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir
fidelment les obligacions del càrrec de regidora de l'Ajuntament de Breda, amb lleialtat al
Rei, i respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya?
Contesta: “Si, ho prometo”
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Sr. Dídac Ramon Manresa Molins, jureu o prometeu per la vostra consciència i honor
complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de Breda, amb lleialtat
al Rei, i respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya?
Contesta: “Si, ho prometo per imperatiu legal i per la meva convicció treballar pel benestar
dels ciutadans de Breda i Catalunya”
Sra. Eva Andrés Masó, jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment
les obligacions del càrrec de regidora de l'Ajuntament de Breda, amb lleialtat al Rei, i
respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya?
Contesta: “Si, ho prometo per imperatiu legal i per la meva convicció treballar pel benestar
dels ciutadans de Breda i Catalunya”
Sr. Josep Amargant Argemí, jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir
fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de Breda, amb lleialtat al Rei,
i respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya?
Contesta: “Si, ho prometo per imperatiu legal i per la meva convicció treballar pel benestar
dels ciutadans de Breda i per la llibertat de Catalunya”
Sr. Jaume Anglada Sarsanch, jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir
fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de Breda, amb lleialtat al Rei,
i respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya?
Contesta: “Si, ho prometo”
Sr. Joan Antoni Frías Redondo, jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir
fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de Breda, amb lleialtat al Rei,
i respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya?
Contesta: “Si, ho prometo”
Acte seguit d’acord amb allò que disposa l’article 195 de la llei del Règim Electoral, el
president de la Mesa d’edat, declara constituïda la corporació.
ELECCIÓ DE L’ALCALDE
A continuació, i a requeriment de la Presidència de la Mesa d'edat, es presenten com a
candidats i candidates a Alcalde o Alcaldessa els Regidors i Regidores que encapçalen llurs
corresponents llistes que tot seguit s'indiquen:
- Sr. Jordi Iglesias i Salip, per CiU
- Sr. Dídac Ramon Manresa Molins, per ERC
El regidor Sr. Jaume Anglada Sarsanach, cap de llista de Tots per Breda, manifesta la seva
voluntat de no presentar-se com a candidat.
El regidor Sr. Antoni Marín Acuña, cap de llista de Breda@XXI, manifesta la seva voluntat de
no presentar-se com a candidat.
Seguidament es procedeix a realitzar la votació a través del procediment ordinari de mà
alçada pels Regidors i Regidores electes. Una vegada efectuada la votació es procedeix a
realitzar l'escrutini, el resultat del qual, que és anunciat pel President de la Mesa d'edat, és el
següent:
Sr. Jordi Iglesias i Salip, 6 vots (CiU i Tots per Breda)
Sr. Dídac Ramon Manresa Molins, 4 vots (ERC)
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Sr. Antoni Marín Acuña, 1 abstenció (Breda@XXI)
Realitzat l'escrutini, i havent obtingut el regidor senyor Jordi Iglesias Salip la majoria absoluta
de vots en la primera votació, és proclamat Alcalde per la Mesa d'edat, el President de la
qual li pregunta si accepta el càrrec d'Alcalde de l'Ajuntament de Breda.
A continuació i prèvia acceptació del càrrec d'Alcalde per part del senyor/a Jordi Iglesias
Salip, el senyor President formula la següent pregunta a l’Alcalde electe:
"Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del
càrrec d'Alcalde de l'Ajuntament de Breda, amb lleialtat al Rei, i respectar i fer respectar la
Constitució i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya?."
Resposta: “Sí ho prometo”
Després d’això el President de la Mesa d’edat convida al senyor Alcalde a ocupar la
Presidència, moment a partir del qual queda dissolta la Mesa d’edat, i s’incorporen les
Regidores als seus respectius escons.
Acte seguit pren la paraula el senyor alcalde donant la paraula als regidors:
El senyor Marín agraeix el vots que han rebut i a la gent que li ha fet costat a la llista.
S’abstindrà perquè volien un canvi de govern però per falta de manca de voluntat d’ERC no
s’ha fet possible el canvi.
El senyor Anglada diu que el resultat de les eleccions del passat 22 de maig varen
posicionar amb claredat a dos partits, Convergència i Unió i ERC. El nostre grup a
mantingut converses amb totes les forces politiques, una d’elles ERC, s’ha negat des del
primer moment a agafar la responsabilitat que el poble li va donar i no vol formar govern, així
ho expressat tant públicament com a les converses que hem mantingut els dos grups.
Per altre banda, Convergència i Unió, s’ha mostrat sempre disposada a formar govern i ens
ha oferint la possibilitat de compartir aquesta tasca.
Desprès de tenir diverses trobades els dos grups hem arribat a un acord, per tant els dos
regidors de Tots per Breda donarem el nostre suport al candidat de Convergència i Unió.
El senyor Manresa diu que una part de l’electorat ha votat pel canvi. El seu grup ha explicat
les coses tal com eren i no han enganyat a ningú. Se senten legitimats amb 600 vots, per
això han presentat cap de llista. No governaran perquè no són la llista més votada. Les
conviccions de canvi i els compromisos han vist inviable governar amb les forces anteriors al
Consistori.
Una altra decisió és fallar a la confiança, és un acta de responsabilitat política, han fet la
candidatura per correspondre als seus votants. Mà estesa i actitud constructiva. Aplaudiran
els encerts i denunciaran els errors.
El senyor Terradas en nom de CiU felicita a l’alcalde i als regidors que formen part del
Consistori. Gràcies a Tots per Breda per voler formar govern. Hi hagut negociacions difícils i
queda molta feina per fer. CiU està obert a tothom i volem treballar en positiu. Necessitarem
implicar-nos més a la vida del poble per tal d’encertar en les solucions de les necessitats
actuals.
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L’alcalde tanca l’acte agraint als 3.800 vilatans que amb el seu vot o no, han tornat a confiar
i a demanar que encapçali el govern municipal per tal de millorar la feina feta.
És la 6a vegada que he estat proclamat alcalde i això és un plus de responsabilitat i honor
que assumeixo tot garantint treball, esforç i honestedat.
S’han donat explicacions de vot, però hem estat l’únic grup que des del primer moment ha
assumit la responsabilitat de govern. No és el millor moment per entrar en política i ve una
època difícil. L’ajuntament passa les mateixes penúries que les famílies i les empreses però
malgrat les dificultats econòmiques i socials intentarem desenvolupar el nostre programa
electoral. Té 2 records especials, un per a la família per voler aguantar 4 anys més i l’altre
pels regidors sortints. Hi haurà 6 grans àrees i es mantindran els òrgans de participació dels
grups a l’oposició.
Acaba la seva intervenció recordant que s’ha d’aprendre de les errades i que “ens posarem
les piles” per treballar en positiu.
Espera un joc net per part de tots els grups i intentarem no posar problemes als ciutadans.
Visca Breda i moltes gràcies.
A continuació, el senyor alcalde aixeca la sessió, de la qual s’estén la present acta, que jo, el
secretari en dono fe.
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