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ACTA DE LA SESSIÓ DE CONSTITUCIÓ DE L’AJUNTAMENT  
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm.:  5/15 
Caràcter:  Extraordinari 
Dia:  13 de juny de 2015 
Hora inici:  12 hores 
Hora d’acabament : 12:30 hores 
Lloc:  Sala de Sessions de l’Ajuntament 
 
 
Regidors electes presents 
 
Sr. Dídac Manresa i Molins (ERC – Acord Municipal) 
Sr. Andreu Pujol i Mas (ERC – Acord Municipal) 
Sra. Eva Andrés i Masó (ERC – Acord Municipal) 
Sr. Josep Amargant i Argemí (ERC – Acord Municipal) 
Sra. Núria Marès i de las Heras (ERC – Acord Municipal) 
Sr. Samuel Torres i Torrent (ERC – Acord Municipal) 
Sra. Judit Cortada Esteve (CiU) 
Sra. Teresa Martorell Julià (CiU) 
Sr. Jaume Anglada Sarsanach (TOTS PER BREDA – Independents de la Selva) 
Sr. Joan Antoni Frias Redondo (TOTS PER BREDA – Independents de la Selva) 
Sr. Oscar Montero Martorell (CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR – Poble Actiu) 
 
Secretària 
 
Sra. Maite Pérez Vicente, secretària. 
 
Ordre del dia: 
 
- Constitució del nou ajuntament i elecció de l’alcalde 
 
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 13 de juny de 2015, prèvia convocatòria, els senyors 
regidors proclamats electes per la Junta Electoral de Zona, segons els resultats de les eleccions 
celebrades els dia 24 de maig de 2015, assistits per mi secretària-interventora de la Corporació a 
l’objecte de celebrar la sessió constitutiva de l’Ajuntament. 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
En primer lloc pren la paraula la secretària 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. 

 
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. 
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d) Elecció de l’Alcalde o Alcaldessa de l’Ajuntament. 
 
Així mateix, la secretària 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, per la secretària 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, senyora Teresa Martorell Julià que actuarà com a Presidenta, pel 
Regidor electe de menys edat, senyor Andreu Pujol Mas, i per la Secretària de la Corporació, restant 
així constituïda la Mesa d'edat. 
 
 
CONSTITUCIÓ DE LA CORPORACIÓ  
 
La presidenta de la Mesa d’Edat declara que havent concorregut els 11 regidors electes, existeix 
quòrum suficient i es declara oberta la sessió de constitució del nou Ajuntament de Breda. 
 

1. JURAMENT O PROMESA DEL CÀRREC DE REGIDOR/A 
 
Els membres de la Mesa d’edat procedeixen a cridar per ordre alfabètic els regidors electes per tal de 
formular la seva promesa de complir les obligacions del càrrec de regidor/a: 
En primer lloc formulen la promesa els regidors electes membres de la Mesa d’Edat: 
 

- La Sra. Teresa Martorell Julià, membre de la mesa d’edat 
 
"Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del 
càrrec de Regidor/a de l'Ajuntament de Breda, amb lleialtat al Rei, i respectar i fer respectar la 
Constitució i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya?" 

 
La Sra. Martorell, contesta sí ho prometo, per imperatiu legal. 
Així mateix afegeix la fórmula proposada per l’AMI: “ Per expressió democràtica de la voluntat 
ciutadana, anuncio que resto a la disposició del nou Parlament, del president i del Govern de la 
Generalitat de Catalunya que sorgeixin de les  eleccions del 27 de setembre de 2015, per exercir 
l’autodeterminació del nostre poble i proclamar, juntament amb totes les nostres institucions, l’Estat 
Català, lliure i sobirà.” 
 

- Sr. Andreu Pujol i Mas, membre de la mesa d’edat 
 
El Sr. Pujol formula la promesa per imperatiu legal i per convicció pròpia promet solemnement 
treballar incansablement pel benestar dels bredencs i bredenques i per les llibertats nacionals de 
Catalunya. Així mateix s’adhereix i formula la declaració proposada per l’AMI. 

 
- Sr. Josep Amargant i Argemí 

 
El Sr. Amargant formula la promesa per imperatiu legal i per convicció pròpia promet solemnement 
treballar incansablement pel benestar dels bredencs i bredenques i per les llibertats nacionals de 
Catalunya. Així mateix s’adhereix i formula la declaració proposada per l’AMI. 
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- Sra. Eva Andrés i Masó 
 
La Sra. Andrés formula la promesa per imperatiu legal i per convicció pròpia promet solemnement 
treballar incansablement pel benestar dels bredencs i bredenques i per les llibertats nacionals de 
Catalunya. Així mateix s’adhereix i formula la declaració proposada per l’AMI. 
 

- Sr. Jaume Anglada Sarsanach 
 
El Sr. Anglada formula la promesa per imperatiu legal d’acord amb el seu compromís per treballar pel 
poble de Breda. 
 

- Sra. Judit Cortada Esteve 
 
La Sra. Cortada formula la promesa per imperatiu legal. Així mateix s’adhereix i formula la declaració 
proposada per l’AMI. 
 

- Sr. Juan Antoni Frias Redondo 
 
El Sr. Frias formula la promesa per imperatiu legal d’acord amb el seu compromís per treballar pel 
poble de Breda. 
 

- Sr. Dídac Manresa i Molins 
 

El Sr. Manresa formula la promesa per imperatiu legal i per convicció pròpia promet solemnement 
treballar incansablement pel benestar dels bredencs i bredenques i per les llibertats nacionals de 
Catalunya. Així mateix s’adhereix i formula la declaració proposada per l’AMI. 
 

- Sra. Núria Marès i de las Heras 
 
La Sra. Marès formula la promesa per imperatiu legal i per convicció pròpia promet solemnement 
treballar incansablement pel benestar dels bredencs i bredenques i per les llibertats nacionals de 
Catalunya. Així mateix s’adhereix i formula la declaració proposada per l’AMI. 
 

- Sr. Oscar Montero Martorell 
 
El Sr. Montero sotmès únicament a la voluntat popular dels veïns i veïnes de Breda es compromet a 
treballar pel benestar, la igualtat, la independència i la justícia social als països catalans, per aquest 
motiu formula la promesa per imperatiu legal. 
 

- Sr. Samuel Torres i Torrent 
 
El Sr. Torres formula la promesa per imperatiu legal i per convicció pròpia promet solemnement 
treballar incansablement pel benestar dels bredencs i bredenques i per les llibertats nacionals de 
Catalunya. Així mateix s’adhereix i formula la declaració proposada per l’AMI. 
 
La Sra. Presidenta de la mesa d’edat, atès que els candidats electes han formulat declaració prèvia 
sobre els seus béns patrimonials, sobre causes de possible incompatibilitat i sobre aquelles activitats 
que els proporcionin ingressos econòmics, declara constituït el nou Ajuntament de Breda, que queda 
integrat pels següents regidors: 
 
Nom Llista electoral  
Amargant i Argemí, Josep ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA – ACORD 

MUNICIPAL 
Andrés i Masó, Eva ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA – ACORD 

MUNICIPAL 
Anglada Sarsanach, Jaume TOTS PER BREDA – INDEPENDENTS DE LA SELVA 
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Cortada Esteve, Judit CONVERGÈNCIA I UNIÓ 
Frias Redondo, Joan Antoni TOTS PER BREDA – INDEPENDENTS DE LA SELVA 
Manresa i Molins, Dídac ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA – ACORD 

MUNICIPAL 
Marès i de las Heras, Núria ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA – ACORD 

MUNICIPAL 
Martorell Julià, Teresa CONVERGÈNCIA I UNIÓ 
Montero Martorell, Oscar CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR – POBLE ACTIU 
Pujol i Mas, Andreu ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA – ACORD 

MUNICIPAL 
Torres i Torrent, Samuel ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA – ACORD 

MUNICIPAL 
 
 

2. ELECCIÓ D’ALCALDE 
 

La secretària de l’ajuntament explica que a continuació es  procedirà a l'elecció de l'Alcalde o 
Alcaldessa del municipi, de conformitat amb l'article 196 de la Llei Orgànica del Règim Electoral 
General, sent escollit Alcalde o Alcaldessa el candidat o candidata que obtingui la majoria absoluta en 
la primera votació o, en el seu defecte, qui encapçali la llista més votada en les passades eleccions. 
 
Poden ser candidats tots els Regidors i Regidores que encapçalin les seves corresponents llistes. 
 
La Sra. Presidenta de la mesa d’Edat dóna la paraula a les quatre formacions polítiques 
representades en el consistori per l’ordre de publicació en BOP de Girona número 77 de 22 d’abril de 
2015 de publicació de les candidatures per tal de que presentin el candidat a Alcalde: 
 

- Té la paraula el Sr. Jaume Anglada Sarsanach que encapçala la candidatura de Tots per Breda – 
Independents de la Selva: presenta candidatura per l’alcaldia el Sr. Jaume Anglada Sarsanach. 
 

- Té la paraula el Sr. Dídac Manresa i Molins que encapçala la candidatura d’Esquerra Republicana de 
Catalunya – Acord Municipal: es presenta com a candidat el Sr. Dídac Manresa i Molins. 
 

- Té la paraula la Sra. Judit Cortada Esteve que encapçala la candidatura de Convergència i Unió: per 
respecte a la gent que ens ha donat confiança es presenta com a candidata la Sra. Judit Cortada 
Esteve. 
 

- Té la paraula el Sr. Oscar Montero Martorell que encapçala la candidatura d’unitat Popular – Poble 
Actiu: des de l’Assamblea de la CUP de Breda hem entès que la voluntat popular ha volgut un canvi 
de color polític per aquesta legislatura, a més a més ho ha deixat molt clar donat la majoria absoluta, 
per tant no presentem candidat a l’alcaldia. 
 
Finalitzades aquestes intervencions, queden proclamades les candidatures següents: 
 

- Sr. Jaume Anglada Sarsanach 
- Sr. Dídac Manresa i Molins 
- Sra. Judit Cortada Esteve 

 
Efectuades les votacions, es presenten els següents resultats: 
 

- Número de votants: 11 
- Nombre de vots: 10 
- Abstencions: 1 
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CANDIDATS VOTS 
Sr. Jaume Anglada Sarsanach 2 
Sr. Dídac Manresa i Molins 6 
Sra. Judit Cortada Esteve 2 
 
La Sra. Teresa Martorell Julià anuncia que, a la vista dels resultats obtinguts i atès que el Sr. Dídac 
Manresa i Molins candidat per la llista ERC – Acord Municipal ha obtingut la majoria absoluta dels 
vots, queda proclamat alcalde de l’Ajuntament de Breda. 
 
 

3. PRESA DE POSSESSIÓ 
 
Acte seguit la Sra. Teresa Martorell, formula la següents pregunta Sr. Dídac Manresa i Molins, 
accepta vostè el càrrec d'Alcalde de la vila de Breda?  
 

- Sí, ho accepto 
 
La Sra. Martorell diu que, per a la plena possessió del càrrec d’Alcalde, cal que efectuï el 
corresponent jurament o promesa. 
 
"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?" 
 
El Sr. Manresa respon “Si, ho prometo" per imperatiu legal i prometo treballar pel benestar dels 
vilatans/es del poble i per les llibertats nacionals de Catalunya.” 
 
Amb això el Sr. Dídac Manresa i Molins pren plena possessió del càrrec i la Sra. Martorell li lliura la 
vara d’alcalde i li ofereix el lloc de la presidència. 
 
Després del compliment de la normativa legal per a la constitució de la nova corporació i elecció del 
seu Alcalde i president, el Sr. Manresa procedeix a donar la paraula als caps de llista de les diferents 
formacions polítiques representades al Consistori, de menor a major, invitant-los a donar, si ho 
desitgen, una explicació del vot emès pels membres del seu grup. 
 
En primer lloc, el Sr. Oscar Montero Martorell, de la Candidatura d’Unitat Popular – Poble Actiu, 
exposa que “en primer lloc farà una petita explicació sobre el sentit del seu vot i posteriorment una 
declaració d’intencions.  
Pel que fa al sentit del seu vot, d’acord amb el compromís que tenim amb el nostra programa electoral 
i al no poder complir-se per no haver arribat a un acord de mínims amb cap de les candidatures, no 
hem votat a favor del nou Alcalde però sí que hem acceptat la voluntat popular de la majoria absoluta 
i per aquest motiu ens hem abstingut. Des de la CUP de Breda continuarem treballant per la 
transformació social del nostre poble. A partir d'ara, i gràcies als resultats obtinguts a les passades 
eleccions municipals, ho farem també des de l'àmbit institucional. Però sense deixar de treballar al 
carrer, amb les entitats  i el poble, que són el nostre entorn natural. Des d'aquesta dualitat 
carrer/Ajuntament, la nostra prioritat serà vetllar pels interessos del poble. Donant suport a l'equip de 
govern quan ho trobem oportú i oferint alternatives quan les opinions i les maneres de fer divergeixin. 
Alternatives que al nostre entendre són necessàries. Tal i com ho diem al nostre programa electoral. 
Alternatives per revertir la situació actual de pèrdua de drets socials i laborals. Perquè la crisi que 
vivim no és una fatalitat del destí, no ha aparegut del no res, sinó que és una decisió política. Fruit de 
l'embriaguesa d'aquest capitalisme senil amb qui ens toca bregar cada dia.  Des de la radicalitat 
democràtica, radicalitat en el seu sentit etimològic i original, és a dir des de les arrels, apostem per un 
model diferent de democràcia. Una democràcia més participativa. Volem anar més en enllà del canvi 
de cares en el consistori i apostar decididament per una nova manera de fer. Des de la CUP, 
entenem també que el municipalisme ha de ser el pal de paller en el camí cap a la ruptura amb l'estat 
espanyol. Essent conscients que ja hem  engegat un procés constituent que ens portarà cap a 
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l'emancipació com poble i com a classe. En definitiva, des de la CUP de Breda lluitarem per anar més 
enllà. Nosaltres, anticapitalistes, entenem el poble com a únic garant de la sobirania. Perquè entenem 
que el poble mana i el govern obeeix. 
I perquè no hi ha millor govern que la pròpia gent, i no hi ha millor alcaldia que la del poble. Visca 
Breda!” 
  
Seguidament és dóna la paraula als regidors de “Tots per Breda”, Sr. Jaume Anglada. El Sr. Anglada 
manifesta que “el motiu de la nostra proposta a Alcaldia i el sentit de la nostra votació és el reflex del 
compromís amb els nostres electors. A partir d’avui tots els que hem jurat el càrrec de regidors, hem 
d’assumir la responsabilitat que el poble ens ha encomanat, uns la de governar i els altres la de vetllar 
per que el govern faci una bona gestió dels recursos municipals. Des de aquest moment, el nou equip 
de govern, s’ha de fer càrrec de la gestió municipal d’un ajuntament endreçat i sanejat 
econòmicament, per tant no valdran excuses. Pel que fa referència, al traspàs de les carteres que fins 
a dia d’avui desenvolupàvem els dos regidors de Tots per Breda, us han estat traspassades amb tota 
mena de detall i amb totes les activitats a un mes vista, organitzades i encarrilades,  amb els recursos 
humans i materials contractats, per tal de que el poble de Breda no resti perjudicat. A partir d’ara ens 
toca fer oposició, responsable, acurada i respectuosa, ens trobareu per defensar i col·laborar en tots 
aquells aspectes que  beneficiïn els interessos i el be comú de bredenques i bredencs, no tenim 
l’intenció de votar les propostes del nou govern amb un NO per sistema, per que nosaltres, sabem el 
que costa gestionar un ajuntament, però això no es un xec en blanc, vetllarem i estarem vigilants amb 
totes i cadascuna de les accions del nou govern. Per acabar voldria felicitar al nou alcalde i al seu 
equip de govern, desitjar-li molta sort i esperar pel bé de Breda que tinguin molts encerts.” 
El Sr. Alcalde dóna la paraula al grup de Convergència i Unió, Sra. Judit Cortada: “En nom del grup 
CiU, en primer lloc volem felicitar el nou equip de govern i el nou Alcalde, desitjar-li el màxim d’encerts 
i sort i dir-vos que des del nostre grup col·laborarem amb el que sigui possible.” 
 
Seguidament el Sr. Alcalde dóna la paraula al grup d’ERC, Sr. Andreu Pujol Mas: “nosaltres vàrem 
posar en Dídac Manresa com a cap de la nostra llista perquè crèiem que era el candidat més idoni, no 
només dins del nostre grup, sino dins de la vida política del poble, pensem que és el que pot fer millor 
la tasca d’Alcalde i per tant el sentit del nostre vot és obvi. Al marge d’això, la nostra declaració 
d’intencions de cara a aquesta legislatura ja s’ha anat fent durant aquestes setmanes prèvies a les 
eleccions. La nostra intenció es basa en 5 gran eixos, relacionats amb la millora en la gestió del dia a 
dia, amb la transparència i comunicació amb les persones, establir una nova manera de fer política, 
també una reivindicació de la nostra identitat com a poble... tal i com es posa de manifest en el nostre 
programa electoral. També voldria apel·lar a que segueixi la calma i la tranquil·litat, tal i com hi ha 
hagut al llarg d’aquesta legislatura, on les coses s’han portat pausadament, on les discrepàncies han 
sigut només polítiques i mai personals, i crec que en això nosaltres hi hem fet la nostra aportació, 
igual que els regidors de les altres formacions, per tant apel·lem a que això continuï així, que les 
discrepàncies siguin només polítiques i mai personals. Procurarem també, perquè no aflori un 
frontisme, mirar d’estar atent a les necessitats i als interessos dels grups de l’oposició, i per això 
procurarem reunir-nos amb ells i escoltar les seves propostes. Aquesta serà la nostra manera de fer 
en aquesta legislatura. Com a portaveu del grup, felicitar a en Dídac per la seva presa de possessió 
com a Alcalde i també felicitar a la resta de regidors de totes les formacions per ser aquí i entre tots 
en anirem entenent i ho anirem tirant tot endavant. Gràcies.” 
 
Pren la paraula el senyor Alcalde, “en primer lloc moltes gràcies a les persones presents en aquest 
Ple de constitució, donar les gràcies a les 945 persones que ens van fer confiança el dia 24 de maig 
però també a tota la gent que va anar a votar independentment del sentit del seu vot, ja que aquesta 
participació legitima més que mai aquest consistori que acabem de formar el dia d’avui. El passat 24 
de maig el poble va parlar alt i clar, demanant un canvi necessari i imprescindible en la manera de 
governar el poble. Nosaltres entenem aquest canvi en 4, 5 eixos. Bàsicament, un canvi en la manera 
de governar, hem de governar d’una manera més participativa, comptant amb la opinió de la gent i 
deixant decidir la gent, tenim ganes de comptar amb la col·laboració de tothom. Idea de canvi també 
en la gestió del dia a dia municipal, hem de ser més efectius i eficaços. Hem de planificar la Breda del 
futur. En definitiva, el poble ha demanat un canvi en el fons i les formes. Se’ns ha dipositat una gran 
confiança i responsabilitat, voldria demanar en un primer moment una mica de paciència, sobretot al 
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principi, després ja sortirà tot rodat. La confiança dipositada en el nostre grup ha estat immensa, 
incomensurable. Però tenim molt present que una gran confiança suposa una gran 
responsabilitat. Aquesta responsabilitat la gestionarem amb saviesa, prudència i actituds i aptituds. El 
nostre serà un govern fort, però comptarem amb l'oposició. Els farem participar activament, buscarem 
grans acords de poble i afavorirem un clima de pau, diàleg i progrés a la vila. En aquets punt volem 
agrair als regidors de Tots per Breda pel traspàs modèlic que ens han fet aquests dies.  
Treball, esforç, empenta i il·lusió, són paraules que tenim molt endins i que treballarem 
incansablement pel poble de Breda. Sabem que l’objectiu és titànic i que hi ha moltíssima feina a fer, 
però evidentment comptem amb la participació de tothom per fer de Breda un poble, senzillament, 
millor. Moltíssimes gràcies.” 
 
 
En finalitzar la seva intervenció, el Sr. Alcalde aixeca la sessió de la que essent la secretaria de la 
Corporació, en dono fe.  
 
 
L’Alcalde,      La Secretaria  
 
 
 
 
 
 
Dídac Manresa Molins     Maite Pérez Vicente   
 
 


