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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
 
Identificació de la sessió 
Núm.:  415/2017 
Caràcter : extraordinària 
Data :  19 de juny de 2017 
Horari: De les 21:00 h a les 21:20 h 
Lloc :  sala de sessions de la casa consistorial 
 
Hi assisteixen :  
Josep Maria Ciurana Planas, Alcalde President 
Antoni Guinó Bou 
Carles Vallribera Martí 
Fernando Maqueda Ramos 
José Maria Martínez Regaño 
Narcís Vilella i Munjé 
Marta de Egea i Hinojosa 
Joan Josep Martínez González 
Raquel Reyner Barraca 
Xavier Xarbau i Adrobau 
David Lop Carmona 
Adrian Ortiz Jurado 
 
Regidors que han excusat la seva assistència: 
Natàlia Figueras Pagès 
 
Secretari: Joan Guitart Duran 
 
Ordre del dia:  
1. Donar compte de la renúncia presentada pel regidor Sr. Fernando Maqueda 

Ramos 
2. Aprovar renomenar els membres de la comissió de l’ajuntament en les 

operacions de delimitació del terme municipal. 
 
Desenvolupament de la sessió. 
 
1. Donar compte de la renúncia presentada pel regidor Sr. Fernando 

Maqueda Ramos 
 

Es dóna lectura de la següent: 
 

PROPOSTA D’ACORD 
 
“ En data 7/06/2017, amb registre d’entrada núm. 1828, el regidor d’aquest 
ajuntament Sr. Fernando Maqueda Ramos, que ocupava el lloc número 1 a la llista 
electoral del Partit Popular de Catalunya /Partido Popular de Catalunya (PP), ha 
presentat un escrit en el que renuncia al seu càrrec. 
 
Considerant que la persona que ocupava el número dos a la mateixa llista electoral, 
va ser la Sra. Maria Antonia Mengibar Carrascosa. 
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El Ple acorda: 
 
Primer.- Prendre coneixement i quedar assabentats de la renuncia al càrrec del 
regidor d'aquest Ajuntament presentada pel Sr. Fernando Maqueda Ramos, 
mitjançant escrit presentat en data 7 de juny 2017, amb Registre Entrada núm. 
1828. 
 
Segon.- Sol·licitar a la Junta Electoral Central que, als efectes de que es procedeixi 
a la substitució de la regidora esmentada, expedeixi la corresponent credencial a la 
persona a qui correspongui, que a criteri d’aquesta Corporació és la Sra. Mª Antonia 
Mengibar Carrascosa que ocupa el lloc número dos a la mateixa llista electoral. “ 
 
El Sr. Maqueda diu que el temps que ha estat a l’ajuntament s’ha sentit ben tractat 
tant pels companys de l’equip de govern com per part del personal de l’ajuntament, i 
considera que la seva substituta farà una bona tasca en el consistori. 
 
El Sr. Alcalde diu que el Sr. Maqueda és una persona coneguda i estimada pel 
poble així com significativa en el món associatiu del municipi, i creu que ha fet una 
bona tasca en el temps que ha estat a l’ajuntament i li dóna les gràcies per a la 
seva col.laboració. 
 
El Sr. Guinó diu que coneix el Sr. Maqueda des de fa molts anys i que com a cap de 
llista del seu grup vol també agrair-li la seva tasca i la seva col·laboració el temps 
que ha estat a l’ajuntament, i afegeix que ha estat un plaer haver-lo tingut a aquí. 
 
El Sr. Maqueda vol esmentar l’activitat de l’entitat Rociera de la que ell n’ha format 
part molt de temps, que està reconeguda pel bisbat de Girona, i que explica que 
està en un local del que paguen totes les despeses i tenen una col·laboració amb 
l’església per ajudar a la gent necessitada; i diu que vol criticar les observacions 
que alguns membres de l’oposició varen fer en el Ple anterior, en el que ell no va 
poder assistir, en quan a l’activitat d’aquesta entitat. 
 
El Sr. Xarbau diu que vol fer un reconeixement al temps que el Sr. Maqueda ha 
dedicat al poble com a regidor, temps que sempre es resta de la família. També diu 
que en quan a les entitats s’han d’ajudar totes, i que ells no critiquen cap associació 
i que estan orgullosos que a Maçanet n’hi hagi moltes i de tot tipus. Diu també que 
respecten a la gent de la Blanca Paloma i al seu sentir envers el fet religiós. Diu que 
ells també han de fer com a grup de l’oposició control de l’acció de govern i per això 
sempre han demanant transparència en aquest tema, i que el fet de què 
l’ajuntament no ho faci bé segons el seu criteri no és culpa de les associacions. 
Finalment reitera el reconeixement al Sr. Maqueda per la seva dedicació i que ells 
no tenen cap problema en cap associació i que l’única cosa que demanen és 
transparència. 
 
El Sr. Ortiz diu que s’afegeix el que han dit els darrers grups en quan a què agraeix 
al Sr. Maqueda el seu temps de dedicació a la tasca municipal 
 
Seguidament el Sr. Maqueda abandona la sessió. 
 
Finalment el Ple aprova la proposta d’acord que s’ha transcrit al començament 
d’aquest punt de l’ordre del dia. 
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2. Aprovar renomenar els membres de la comissió de l’ajuntament en les 

operacions de delimitació del terme municipal. 
 
Es dóna lectura de la següent: 
 

PROPOSTA D’ ACORD 
 
“ Atès que recentment hi ha hagut canvis en els càrrecs d’ Alcalde  i en alguna de 
les regidories delegades, es fa necessari reanomenar els membres de la comissió 
que representa l’ajuntament en les operacions de delimitació del terme municipal. 
 
D’acord amb el que disposa l’article 28.4 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, 
pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les 
entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya. 
 
El Ple acorda: 
 
Primer.- Reanomenar els membres de la comissió que ha de representar 
l'Ajuntament en les operacions de delimitació de tot el seu terme municipal. Aquesta 
comissió estarà composta per: 
 
- El Sr. Alcalde-President de la corporació. 
- El Regidor d’urbanisme 
- El regidor de comerç i turisme 
- L’arquitecte tècnic municipal 
- El Secretari de la Corporació 
 
Segon.- Comunicar aquest acord al Departament de Governació i Administracions 
Públiques. 
 
Tercer.- Facultar l'alcalde de la corporació o regidor en qui delegui perquè dugui a 
terme les actuacions necessàries per fer efectius aquests acords.” 
 
Es sotmet a votació la proposta d’acord que s’ha transcrit més amunt, amb el 
resultat següent: 
 

- SIS vots a favor, del Sr. Alcalde, el Sr. Joan Josep Martínez, la Sra. Reyner, 
el Sr. Vallribera, el Sr. Guinó i el Sr. José Mª Martínez. 

- CINC abstencions, del Sr. Xarbau, el Sr. Lop, el Sr. Vilella, la Sra. De Egea  i 
el Sr. Ortiz 

 
Per tant, el Sr. Alcalde declara aprovada l’esmentada proposta d’acord. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió, essent l’hora 
indicada a l' encapçalament, de la qual s’estén la present acta, del que jo el 
Secretari certifico. 
Vist i Plau 
L’Alcalde       El Secretari,  
Josep Mª Ciurana Planas 


