ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
DEL DIA 15 D´OCTUBRE DE 2019
Identificació de la sessió:
Núm. PLE2019000011
Caràcter: Sessió Extraordinària-Urgent
Data: 15 d´octubre de 2019
Hora d’inici: 20:30 h
Hora de fi: 20:50 h
Lloc: Sala de Plens
Hi assisteixen:
Dídac Manresa Molins, Alcalde
Andreu Pujol Mas, 1r Tinent Alcalde
Eva Andrés Masó, 2n Tinent Alcalde
Josep Amargant Argemí, 3r Tinent Alcalde
Núria Marès de las Heras, Regidora
Rosa Prat Sala, Regidora
Samuel Torres Torrent, Regidor
Elisabet Vilamala Soler, Regidora
Judit Cortada Esteve, Regidora
Aleix Reche Martí, Regidor
Juan Antonio Marín Acuña, Regidor

(ERC– AM)
(ERC– AM)
(ERC– AM)
(ERC– AM)
(ERC– AM)
(ERC– AM)
(ERC– AM)
(ERC– AM)
(JxCat-Breda)
(CUP– AMUNT)
(PSC-CP)

Amb veu i sense vot:
Jordi Jové Perich, Secretari
Desenvolupament de la sessió:
Un cop comprovat l’existència del quòrum que cal perquè es pugui iniciar el Ple i davant una sala de
sessions plena de goma a gom, l’Alcalde obre la sessió i es comencen a tractar els assumptes
inclosos en l’ordre del dia.
1.0.- Aprovar ratificar la urgència
L’Alcalde sotmet al Ple la ratificació de la urgència de la convocatòria del Ple de caràcter
extraordinari, estès que ha estat realitzada en menys de 48 hores d’antelació.
En aquest punt el regidor Juan Antonio Marín Acuña, portaveu del PSC-CP manifesta que s’abstè
pels següents motius:
“Advertim si no ho fa el secretari, que el Tribunal Suprem ha dictat diverses sentències sobre acords
d’Ajuntaments catalans que contenien manifestacions de caràcter polític sobre la independència de
Catalunya, la sobirania popular, l’Estat Català Lliure o drets polítics, totes aquestes sentencies i
sobretot la sentència 920/19 posen de manifest el rebuig del Tribunal Suprem a les manifestacions
fetes pels Ajuntaments i entitats locals de caire polític, per superar les competències que corresponen
a les entitats locals, i per considerar que tot acord pres per una entitat local s’ha de sotmetre al
principi de legalitat que comporta la subordinació de tota decisió a la Constitució i a l’ordenament
jurídic vigent. El Tribunal Suprem en aquestes últimes sentencies ha adoptat la línia d’anular acords
municipals en accedir aquests les pròpies competències municipals i en definitiva els acords dels ens
locals s’han de correspondre al seu nivell competencial. Dit això, entenc també que donades les
circumstàncies es faci aquest Ple i es vulgui donar resposta, però hem de saber que aquests acords
podrien ser anul·lats.”
L’Alcalde manifesta que els tribunals decidiran el que hagin de decidir però de la mateixa manera
faran el que han de fer, nosaltres també farem el que hem de fer, i mentre sigui president del Ple i els
regidors del Ple vulguin adoptar els acords que es proposen, que són resolucions de contingut polític,
i el poble de Breda ho vulgui, aquest Ple els tirarà endavant.
Resultat: Aprovat per majoria absoluta per 10 vots a favor (Dídac Manresa Molins, Andreu Pujol Mas,
Eva Andrés Masó, Josep Amargant Argemí, Núria Marès de las Heras, Rosa Prat Sala, Samuel
Torres Torrent, Isabel Vilamala Soler, Judit Cortada Esteve, Aleix Reche Martí) i 1 abstenció (Juan
Antonio Marín Acuña)

2.0.- 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 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, 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 el ple adopta 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.Condemnartotselsintentsdecriminalitzaciódelmovimentindependentistaque 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 Breda 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 garantir els drets i les
llibertats de tota la ciutadania de Breda, 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. Fer arribar 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.
Intervencions:
L’Alcalde llegeix i presenta la moció.
La regidora Judit Cortada Esteve, portaveu de JuntsxCat-Breda, manifesta el següent:
“Davant la sentencia contra els nostres representants polítics i socials des del grup municipal
JuntsxCat-Breda, volem mostrar el nostre profund rebuig a la sentencia. Considerem que és un atac
als drets fonamentals i democràtics conquerits amb molt d’esforç en el passat i concretament en un
dia com avui de fa 79 anys. Només acceptem la absolució com a sentencia i exigim la llibertat dels
presos i les preses i el retorn dels exiliats i exiliades. I a més denunciem el tracte que han rebut les
preses i els presos polítics amb l’abús de la presó preventiva, privant-los de llibertat quasi bé dos
anys. Dos anys privats de la vida familiar, social, professional i política, i han estat utilitzats per
representar un càstig públic de cara a la ciutadania tot promovent la cultura de la por pròpia d’estats
autoritaris i repressius. La protesta pacífica és un dret legítim que ens hem guanyat com a ciutadania
amb molt d’esforç. En cap cas podem permetre que es criminalitzi, per això rebutgem la repressió que
l’estat espanyol exerceix sobre el poble català perseguint la discrepància política, la llibertat
d’expressió i els valors identitaris de la societat catalana. Per aquests motius instem a la ciutadania a
mobilitzar-se als carrers, rebutjant la repressió i exigint la llibertat de les preses i presos polítics en
contra la sentència recent del Tribunal Suprem condemnant fins a cent anys de presó als nostres
mandataris. Des de JuntsxCat-Breda instem a tots els bredencs a donar una resposta unànime a la
sentència a través de la cultura de la pau i de la no violència.”
El regidor Aleix Reche Martí, portaveu de la CUP-Amunt manifesta el següent:
“Davant d’aquesta sentència que afecta directament a una sèrie de persones i a les seves famílies,
però que realment ataca la llibertat d’expressió de tots els qui lluitem per les llibertats del conjunt de la
societat catalana i de l’Estat, la CUP exigim l’amnistia col·lectiva de les preses, les exiliades, les
represaliades i les investigades per defensar els nostres drets polítics, socials i civils, i reivindiquem la
desobediència civil i la desobediència institucional com a estratègies legítimes per a generar un
contrapoder en front un Estat que no ens reconeix com a interlocutor vàlid per “seure i parlar”. Així
doncs, votarem a favor d’aquesta moció, tot i que nosaltres no podem sotasignar el sisè punt.
Desconeixem, en la seva totalitat, l’espai que es proposa de l’assemblea d’electes. No sabem què

implica formar-ne part ni quins objectius té. Per tant, tal i com ja hem expressat a la resta de
formacions del consistori, demanaríem la retirada d’aquest punt de la moció”
El regidor Juan Antonio Marín Acuña, portaveu del PSC-CP manifesta que el grup del PSC a nivell
local ha tingut una discussió sobre quin ha de ser el seu posicionament i no hi ha consens, però
finalment han determinat un vot en contra en base 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 i ja fa temps es va
optar per la confrontació, la judicialització i els actes i declaracions unilaterals.
I d’aquesta incomprensió, d’aquell xoc de trens, d’aquell tenim pressa, d’aquells Europa ens mira,
d’aquelles accions unilaterals, d’aquells a por ellos, d’aquella manca de diàleg, d’aquelles querelles,
ens trobem en aquesta situació, amb una sentència, que obvia dir, no soluciona cap conflicte. Avui
se’ns convoca per parlar d’aquesta sentència i de les reaccions que han de provocar.
Hi ha una frase de del president John Fitzgerald Kennedy davant la negativa del governador de
Mississipi de complir les lleis federals que es pot aplicar a la situació actual.
“som lliures d’estar en descord amb la llei però no de desobeir-la. Cap home per molt important o
poderós que sigui i cap concentració de gent per rebel que sigui, té dret a desafiar a un tribunal de
justícia. Si aquest país arribés a aquest punt en que qualsevol home o grup d’homes pogués desafiar
les resolucions judicials o la Constitució, llavors cap llei estaria lliure de dubte, cap jutge estaria segur
en les seves funcions i cap ciutadà segur dels seus conciutadans”
Es comprensible una discrepància contra la sentència, però no es comprensible utilitzar la sentència
per a continuar amb l’enfrontament entre catalans, amb voler arribar a una legítima aspiració com a la
independència a base de denigrar l’Estat, les seves institucions, i de buscar dreceres que no compten
amb amplis consensos...
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.
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.
Hem de rebutjar mocions com la que presenten avui que son un 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 nostre societat.
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, sense posicions immòbils i reconeixent davant els propis
seguidors el fracàs de les dues vies la independència unilateral i la via judicial.
Dit això no podem deixar de banda la component humana de la sentència, a ningú li agrada aquesta
situació. Com deia l’Antoni Puigverd, l’empatia amb els condemnats es condició indispensable pel
retrobament entre catalans. I afegia, no servirà de res, però, si l’independentisme retorna a abusar de
la seva precària i insuficient majoria, ha quedat demostrat que una majoria insuficient serveix per
bloquejar, però no pot construir res. El País o el recuperem entre tots o l’enfonsem entre tots.
Per tot això el PSC continuarà treballant per la convivència en el si de la societat catalana i perquè es
retorni a la política per cercar solucions a un problema que és eminentment polític, sense vencedors
ni vençuts, sense revenges però sense accions unilaterals i sense desafiaments a l’ordre legal, i als
amplis consensos que són els que fan avançar les societats.”

El regidor Andreu Pujol Mas, portaveu d’ERC-AM, manifesta el següent:
“Com a grup municipal d’ERC donem suport a la moció com no podria ser d’altra manera, atès que
els valors que es defensen en aquesta moció són els que hem defensat sempre, el respecte als drets
polítics i civils de la ciutadania de Catalunya, la defensa del dret a l’autodeterminació i l’exercici
d’aquest dret per poder decidir precisament la independència de Catalunya que és precisament el que
defensa la nostra formació política. Precisament ara que parlàvem d’amplis consensos, nosaltres
votarem a favor de la moció perquè un ampli consens de la societat catalana és que aquesta qüestió
s’ha de dirimir per la via política i no per la via judicial ni amb l’empresonament de líders polítics i un
ampli consens de la societat catalana és que el futur polític de Catalunya s’haurà de determinar a les
urnes i el resultat hauria de ser respectat sigui quin sigui el resultat, de la mateixa manera que
nosaltres respectarem si així és, un vot negatiu a la independència, com portem respectant tota la
vida, perquè tota la vida hem respectat viure dins un status quo que no ens sentim còmodes i no per
això trenquem la convivència i ens dediquem a perseguir els adversaris polítics. Per tant, aquests
amplis consensos que són compartits, les enquestes indiquen que el 80% de la societat catalana vol
que es solucioni políticament, vol que no hi hagi repressió, vol que els presos polítics deixin de ser
presos i tornin a ser polítics, per aquests motius nosaltres votarem a favor. Abans es deia que cap llei
pot estar lliure de sospita, jo crec que és sa i és positiu que totes les lleis estiguin sota sospita,
aquesta és una de les funcions de la política i el que fan les cambres legislatives és aprovar lleis i
derogar-ne d’antigues, i òbviament que el que volem fer volem que sigui legal, però el que volem és
que es reformin per tal que allò que avui porta gent a la presó deixi de portar-hi, i sigui un signe de
normalitat tal com s’ha fet en d’altres indrets del món, ja sigui a Escòcia o el Quebec, on s’ha pogut
exercir democràticament. Al final la presó d’aquestes persones, els presos polítics, demostra que la
legalitat té les costures massa estretes ara mateix, això ha passat en altres llocs del món, en altres
contextos, que coses que avui en dia són legals abans havien estat il·legals i portaven gent a la
presó. Per això nosaltres no podem fer de la llei una cosa sagrada, que hàgim de respectar sota
qualsevol concepte, nosaltres tenim dret i hem de fer-ho, i estem obligats a qüestionar les lleis perquè
estem en una societat democràtica sinó no és una societat democràtica; per tant, emparant-nos en
aquest dret a qüestionar les lleis donem suport a la moció.”
L’Alcalde dona les gràcies als portaveus dels grups per haver expressat el seu punt de vista.
Seguidament l’Alcalde en relació a la petició del grup de la CUP que demanava la retirada del punt 6,
manifesta que pot quedar transcrit en acta la seva disconformitat amb aquest punt.
El secretari manifesta que pot fer constar en acta aquesta qüestió però la moció s’ha de votar de
forma íntegre sense esmenes.
El regidor Sr. Reche manifesta que ja ha manifestat que hi votarà a favor atès que entén que no es
pugui votar per parts. En aquest punt aprofita per comentar que tal com ha dit el portaveu d’ERC,
totes les lleis s’han de poder qüestionar sinó la societat no avançaria.
El regidor Sr. Marín manifesta que està d’acord en discutir i qüestionar les lleis però un cop les lleis
són aprovades s’han de respectar i en cas de disconformitat s’han de buscar els consensos i els
mecanismes legals per modificar-les.
Fetes les intervencions, l’Alcalde sotmet la moció a votació.
Resultat: Aprovat per 10 vots a favor (Dídac Manresa Molins, Andreu Pujol Mas, Eva Andrés Masó,
Josep Amargant Argemí, Núria Marès de las Heras, Rosa Prat Sala, Samuel Torres Torrent, Isabel
Vilamala Soler, Judit Cortada Esteve, Aleix Reche Martí) i 1 vot en contra (Juan Antonio Marín Acuña)
L’alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretari-interventor interí, estenc aquesta acta.
Signat electrònicament.

