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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
 
 
Identificació de la sessió 
Núm.:  413/2017 
Caràcter : extraordinària 
Data :  8 de maig de 2017 
Horari: De les 21:00 h a les 21:42 h 
Lloc :  sala de sessions de la casa consistorial 
 
Hi assisteixen :  
Antoni Guinó Bou, Alcalde President 
Josep Maria Ciurana Planas 
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 
Natàlia Figueras Pagès 
Xavier Xarbau i Adrobau 
David Lop Carmona 
Adrian Ortiz Jurado 
 
Secretari: Joan Guitart Duran 
 
Ordre del dia:  

1. Donar compte de la renúncia de l’alcalde al seu càrrec. 
2. Elecció de nou alcalde. 

 
 
Desenvolupament de la sessió. 
 

1. Donar compte de la renúncia de l’alcalde al seu càrrec. 
 
El senyor alcalde diu que el seu candidat a l’elecció d’alcalde serà el Sr. Ciurana tal 
i com es va preveure en el pacte que es va fer a l’inici d’aquesta legislatura. 
Seguidament diu que vol explicar com funciona l’ajuntament atès que hi ha molta 
gent que li ha manifestat que no entén perquè tenint majoria no és alcalde tota la 
legislatura, i en aquest sentit explica que per ser alcalde cal obtenir el vot favorable 
dels regidors, que en el cas de Maçanet serien set, i per això quan no es té majoria 
absoluta cal acordar pactes amb altres formacions per tal de no paralitzar el 
funcionament municipal, per això diu que demana disculpes si algú no entén el 
pacte en què ells tenint cinc regidors han estat dos anys i el nou alcalde amb una 
formació de dos regidors també estarà dos anys. També diu que vol agrair la 
col·laboració dels funcionaris i treballadors municipals així com també la del 
Secretari municipal. També manifesta que quan va entrar l’última vegada a 
l’ajuntament l’any 2011 hi havia un endeutament superior al 100% i que actualment 
s’ha reduït fins a menys del 40% i a finals de legislatura espera que encara hagi 
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baixat més. Vol explicar també les actuacions que s’han dut a terme durant aquesta 
legislatura o que estan en procés d’execució, com són el nou dipòsit d’aigua de Mas 
Altaba, la restauració del dipòsit de Montbarbat, les millores que s’estan fent a la 
piscina, el magatzem municipal, etc. En resum considera que la feina de l’ 
Ajuntament és agraïda tot i que sempre es reben crítiques en cada actuació que es 
porta a terme. També vol remarcar que sempre ha tingut molt bons equips de 
govern. Finalment diu que desitja sort al nou alcalde en la seva tasca. 
 
A continuació el senyor alcalde dóna compte de l’escrit presentat el dia 16 de març 
de 2017, amb registre d’entrada núm. 832, mitjançant el qual ha presentat la seva 
renúncia al càrrec d’alcalde de l’ Ajuntament de Maçanet de la Selva, amb efectes 
el 8 de maig, que és avui, assabentant per tant al Ple de la mateixa. 
 
Seguidament essent efectiva des d’aquest moment l’esmentada renúncia al càrrec 
d’alcalde per part del senyor Antoni Guinó Bou, passa a presidir la sessió la primera 
Tinent d’alcalde senyora Raquel Reyner Barraca. 
 
 

2. Elecció de nou alcalde. 
 

La senyora presidenta explica que, de conformitat amb el que disposa l’article 198 
de la Llei orgànica del règim electoral general, per resoldre la vacant de l’alcaldia es 
procedirà de conformitat amb el que estableix l’article 196 de la mateixa llei. Per 
tant, manifesta que poden ser candidats tots els regidors que encapçalen les 
corresponents llistes que van concórrer a les darreres eleccions i considerant-se a 
aquests efectes que encapçala la llista en què figurava l’alcalde sortint el següent 
membre de la mateixa, a no ser que renunciï a la candidatura, i resultarà proclamat 
aquell que obtingui la majoria absoluta dels vots dels regidors. 
 
A continuació la senyora presidenta pregunta quins són els regidors que es 
presenten a aquesta elecció d’alcalde. 
 
Manifesten que es presenten els regidors següents: 
 
- Josep Mª Ciurana Planas 
- Xavier Xarbau Adrobau  
 
A continuació demana la paraula el Sr. Xarbau 
 
La senyora presidenta li concedeix la paraula. 
 
El Sr. Xarbau inicia la seva intervenció dient que tot i les discrepàncies que tenen 
amb el Sr. Guinó, l'Alcalde sortint, en molts temes concrets i en el model de poble 
en general, ja que si no fos així no haurien iniciat aquest projecte i no li estarien fent 
oposició, tot i les discrepàncies li vol reconèixer les hores de dedicació que ha 
tingut, que són temps que es treu a la família i a altres coses importants, que fer de 
regidor, a govern o a l'oposició, vol temps i això li ho reconeixen. 
 
Continua la intervenció dient que són el segon grup municipal més gran del plenari i 
que per tant es troben legitimats per explicar perquè són aquí i perquè presenten 
candidat. Que mirarà de fer-ho breument. 
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Diu que quan fa quatre anys van iniciar el projecte d'Esquerra a Maçanet ho van fer 
per diferents motius. Els principals, la transparència i la participació, perquè des de 
l'Ajuntament es comptés amb tothom i no només amb els afins, per fer polítiques 
des d'un plantejament global de model de poble, que donés resposta a les 
necessitats i interessos de Maçanet, per davant d'interessos particulars. En aquest 
punt fa referència al que ha dit el Sr. Guinó en la seva intervenció sobre el tema de 
l'institut; Xarbau diu que si no s’haguessin prioritzat interessos particulars 
segurament l'institut ja estaria fet, ja que hi havia un terreny destinat per a aquest 
motiu. Xarbau continua dient que un altre motiu pel que va sorgir el projecte 
d'Esquerra a Maçanet era l'eficàcia i l'efectivitat en l'organització i funcionament de 
l'Ajuntament, que sí és cert que la part econòmica està ben resolta a l'Ajuntament, 
però que també cal fer polítiques de manera coherent i millorar la gestió municipal. 
 
Continua dient que cal contextualitzar la formació del govern i del pacte de govern 
per entendre el moment on ens trobem, que no qüestiona la legitimitat del Sr 
Ciurana com a candidat, i passa a recordar els resultats electorals. Diu que el PP va 
obtenir menys de 200 vots i té 1 regidor, el PSC va obtenir 300 i escaig vots i té 1 
regidor, AM en va obtenir una cinquantena més que el PSC i té 2 regidors, ERC en 
va obtenir 803 i té 4 regidors, i CiU en va obtenir 886 i té 5 regidors. Xarbau diu que 
els números sortien i que després de les eleccions Esquerra va treballar per fer un 
pacte amb AM i PSC, però que AM, que es va presentar a les eleccions dient que 
no pactaria amb Guinó, va pactar-hi, i que el govern que buscava construir 
Esquerra no va poder ser. 
 
Xarbau expressa que l'únic objectiu compartit pels grups del govern és el de ser al 
govern. Continua dient que això genera desajustos i incoherències en l'acció de 
govern, que cadascú té la seva parcel·la i que no hi ha un plantejament global ni 
compartit. I que a més a més no escolten ni prenen en consideració propostes que 
es fan des de l'oposició i diu que posarà tres exemples concrets, que a diferents 
nivells ho demostren. Diu que han presentat una moció per demanar el 
desdoblament de la carretera NII entre Maçanet i Tordera, que també han 
aconseguit que es presentés a altres pobles de l'entorn, que en tots aquests pobles 
ha estat aprovada, en molts d'ells per unanimitat, que en cap d'ells cap regidor hi ha 
votat en contra, i que els únics regidors que hi han votat en contra són els del 
govern de Maçanet. Es pregunta si algú ho entén. Diu que també van proposar via 
moció que es fixessin uns criteris clars i objectivables pel finançament de les 
associacions, que moltes no entenen perquè ells reben X i d'altres Y, que fixar uns 
criteris clars que permetessin explicar això els hauria de voler tothom. I que el 
govern hi va votar en contra. Diu també que van presentar una moció per millorar la 
seguretat als passos de vianants, a la qual el govern també va votar en contra. Es 
pregunta qui pot estar-hi en contra. 
 
La Sra. Presidenta diu que hauria d'anar acabant la intervenció. 
 
El Sr. Xarbau diu que representen a vuit-cents votants i que té dret a parlar, i que ja 
va acabant. 
 
El Sr. Xarbau diu que després de 2 anys a l'oposició els punts esmentats a l'inici de 
la seva intervenció són més necessaris que mai, que després de veure el 
funcionament d'aquest govern tenen més clar que mai que cal una nova manera de 
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fer, i que el projecte d'Esquerra de Maçanet és l'alternativa a aquest govern i a 
aquesta manera de funcionar. Acaba dient que persistiran, que continuaran fent 
propostes esperant que se'ls tingui en compte, que continuaran treballant i que són 
l'alternativa. 
 
Seguidament la Sra. Presidenta diu que a continuació es procedirà a la votació per 
a l’elecció de nou alcalde. 
 
A continuació els regidors assistents procedeixen a la votació dels candidats que 
s'han presentat, la qual dona el resultat següent :  

- Sr. Josep Mª Ciurana Planas  8 vots 
- Sr. Xavier Xarbau Adrobau 5 vots. 
 

En conseqüència és proclamat alcalde el Sr. Josep Mª Ciurana Planas, atès que 
ha obtingut la majoria absoluta del nombre de regidors de la corporació, el qual 
trobant-se present i a requeriment del President, manifesta l' acceptació del càrrec i 
presta promesa de complir fidelment les obligacions del càrrec d' Alcalde de 
conformitat amb la fórmula establerta pel Reial Decret 707/1979, de 5 d' abril, 
prenent immediata possessió del mateix, i passant a presidir la sessió.  
 
 
A continuació el senyor Alcalde, pronuncia el discurs següent:  
 
“ Regidores, Regidors, Senyores, Senyors, Amics i Amigues, gracies a tots per 
acompanyar-nos  
1) Avui es un dia de gran rellevància a la meva vida, no calia dir-ho, però es així i  

desitjaria que també ho fos per tots vosaltres 
2) Permeteu-me que comenci  agraint el suport dels que amb el vostre vot heu fet 

possible que avui tingui el gran honor  de ser l’alcalde de Maçanet de la Selva  
3) Vull agrair també la participació dels que exercint el vostre dret legítim heu 

preferit altres opcions  
4) Tots i totes heu fet possible que avui estrenem un nou alcalde  
5) Crec que en aquestes alçades de la legislatura s’hauria de millorar la relació 

entre el Govern i Oposició, evitant motius de controvèrsia  
6) Vagi doncs per endavant la meva ferma i si convé decisiva voluntat de garantir 

la convivència 
7) Aprofito per demanar-vos a tots i totes que m’ajudeu, necessitem fer política, 

opinar i expressar-nos, si ho fem emparant-nos en la veritat, el sentit comú i 
sobretot el respecte, tots els ciutadans  ens ho agrairan i ben segur s’afegiran  

8) Tenim encara a les nostres mans de fer que el nostre municipi sigui un lloc 
encara millor, tenim la possibilitat d’escoltar de continua treballant per tots els 
nostres veïns i veïnes, cadascú ho farà des del lloc que li correspon, uns des de 
l’equip de govern i altres de l’oposició 

9) Espero que la solemnitat i la importància d’aquesta jornada ens ajudi a prendre 
consciencia, als qui seiem, de la gran responsabilitat que suposa formar part 
d’aquesta institució   

10) Com us deia es un gran honor assumir la responsabilitat que m’heu atorgat 
11) En aquesta legislatura desprès de dotze anys com a Regidor, vaig  rebre la 

confiança dels meus companys d’Acord per Maçanet per tal d’encapçalar un 
nou equip i representar el meu Poble, vaig agafar l’encàrrec amb il·lusió i ganes 
de servir a Maçanet de la Selva i la seva gent, procurant esser digne de 
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l’encàrrec que hem vareu fer. Però també cal que sapigueu que per mi no 
valdria la pena dir que soc l’alcalde del meu poble sense poder afegir que soc 
Fill nascut aquí, l’últim a  Can Garriga, tot i que de Maçanatenc igual que Català 
un no i neix si no que si fa, a mi m’omple d’orgull esser realment d’aquí. Deixeu-
me donar les gracies als meus pares,  meva mare aquí present i el meu pare 
que segur ens està seguint, per haver-me educat en la Cultura dels valors i 
l’esforç, mama sort que eres la meva confident en les meves sortides 
emprenedores convencent al papa, va ajuda’l igual que vares fer amb el seu 
germà.... de fet fins i tot això hem va ajudar molt,    el meu Germà Ricard que 
lidera la nostre petita empresa en la meva absència i procura que no li manqui 
cap detall a la nostre mare, desprès de la caiguda que va patir fa mesos, i a la 
resta de família que ha petit les meves absències degudes a les múltiples 
ocupacions entre feina i vocació de servei...   a tots vosaltres moltes gracies per 
la vostre comprensió i recolzament 

12) Serè l’alcalde servidor de tots, dels que meu donat suport i els que no. Sóc 
conscient que la dinàmica de la vida municipal es molt complexa, conec les 
obligacions del càrrec i tinc consciencia de la gran responsabilitat que comporta 

13) Serè proper estaré allà on passen les coses, escoltaré i treballaré, mes ben dit 
serem propers estarem allà on passen les coses i treballarem per millorar-les  

14) Duran la campanya varem fer promeses, però els resultats ens varen 
condicionar a buscar acords, el nostre grup ja estem acostumats a negociar i 
posar els interessos del poble per damunt dels personals, això ens va obligar a 
confeccionar un full de ruta per elaborar tota la legislatura, si hem refereixo al 
pacte signat per l’equip de govern i que ha sigut tema de conversa en tots 
sentits, positius i negatius posant en dubte el seu acompliment, avui  segur que 
es un dia de sorpresa per molts... ja es diu que en política no hi ha res escrit, no 
pots dir blat fins que es al sac i ven lligat, ja sabíem tots plegats que res es fàcil, 
que caldria negociar i molt,  però avui fem honor a la paraula un dels valors 
adquirits que abans parlava, accediu al pacte i tingueu-lo a ma pensem 
acomplir-lo, estem convençuts que fer-ho millorarà el nostre poble i la nostre 
qualitat de vida  

15) Estaria be que tots plegats fóssim capaços de pensar en el futur del nostre 
poble i no en el nostre futur polític, que tots plegats treballéssim per les 
pròximes generacions i per les pròximes eleccions  

16) Compto en tots els que de cor ens vulgueu ajudar, amb les entitats, amb els 
treballadors de l’ajuntament, amb les associacions, amb els empreses, amb els 
comerços, amb les famílies, amb tu Raquel com a companya de viatge d’aquest 
mandat, amb els companys i companyes que sempre heu estat al meu costat en 
multitud de tasques que hem fet, hem tingut moments bons i dolents però meu 
donat suport i continuo comptat amb vosaltres,  en definitiva en cada persona 

17) I avui, que es un dia de promeses us en faig una altre: governaré amb 
senzillesa, humilitat, i honradesa, sempre en positiu i a favor de Maçanet, a 
canvi nomes demano exigència amb els vostres drets, sense oblidar els vostres 
deures 

18) Nomes dir-vos que com que el futur nomes es garanteix des del present, us 
encoratjo a tots i totes des del vostre lloc, a participar d’aquest nou projecte que 
avui comença, us encoratjo a crear il·lusió Col·lectiva que ens faci continuar 
estan orgullosos de esser de Maçanet de la Selva  

19) Moltes gracies bona nit  
20) Visca Maçanet  
21) Visca Catalunya”  
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A continuació el Sr. Xarbau i el Sr. Ortiz demanen la paraula. 
 
El Sr. Alcalde diu que no perquè ja ha intervingut abans i creu que ara no és el 
moment sinó el què pertoca és aixecar la sessió. 
 
El Sr. Xarbau pregunta al Secretari sotasignant perquè no hi pot intervenir tenint en 
compte que al matí, quan ha consultat els torns de paraula que hi hauria al ple d'avui, 
els hi han dit que després de la votació podrien demanar la paraula. 
 
El Secretari sotasignant contesta que a qui correspon la potestat per dirigir el Ple és al 
Sr. Alcalde. 
 
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 


