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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
 
Identificació de la sessió 
Núm.:  419/2017 
Caràcter : extraordinària 
Data :  26 d’octubre de 2017 
Horari:  De les 21 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 
Maria A. Mengíbar Carrascosa 
José Maria Martínez Regaño 
Marta de Egea i Hinojosa 
Raquel Reyner Barraca 
Xavier Xarbau i Adrobau 
David Lop Carmona 
Adrian Ortiz Jurado 
Narcís Vilella i Munjé 
 
Regidors que han excusat la seva assistència: 
Natàlia Figueras Pagès 
Joan Josep Martínez González 
 
Secretari: Joan Guitart Duran 
 
Ordre del dia: 
1. Ratificació del caràcter urgent de la sessió 
2. Moció per aturar la suspensió de l’autonomia de Catalunya 
 
Desenvolupament de la sessió: 
 

1. Ratificació del caràcter urgent de la sessió 
 
Per unanimitat dels presents s’acorda ratificar el caràcter urgent d’aquesta sessió 
extraordinària. 

 
2. Moció per aturar la suspensió de l’autonomia de Catalunya 

 
Es dóna lectura de la moció que transcrita literalment diu el següent: 
 
“ EXPOSICIÓ DE MOTIUS  
 
L’acord entre el Partit Popular, el Partit Socialista Obrer Espanyol i Ciudadanos per a 
la suspensió de l’autonomia de Catalunya, evidencia que davant d’un problema polític 
la resposta de l’Estat espanyol es basa en la repressió i en la retallada de drets. 
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Trenta-vuit anys després de recuperar l’autonomia catalana amb l’aprovació de 
l’Estatut, després de les llargues dècades de dictadura franquista, són ara tres partits 
polítics en el marc democràtic els qui volen tornar a sotmetre Catalunya a aquella 
situació d’anul·lació política.  
L’aplicació de l’article 155 de la Constitució Espanyola liquida, de facto, l’autonomia 
catalana a través d’un fort atac als drets dels catalans i les catalanes per la incapacitat 
de diàleg de l’Estat espanyol i que s’ha concretat en la seva resposta repressiva a 
través de la vulneració de drets fonamentals, la censura d’internet i de mitjans de 
comunicació, la violació del secret postal, les detencions de càrrecs públics, querelles i 
processos judicials contra el govern, la mesa del parlament i més de 700 alcaldes i 
alcaldesses, la brutal violència policial exercida contra població pacífica l’1 d’octubre, 
l’empresonament dels líders de la societat civil, el gran desplegament de forces 
policials que encara es manté a Catalunya i la intervenció i congelació dels comptes de 
la Generalitat de Catalunya.  
El Govern espanyol i els partits polítics que li donen suport continuen optant per la via 
de la repressió i la vulneració de drets enlloc d’escoltar el clam del poble i les 
institucions de Catalunya que en les eleccions del passat 27 de setembre de 2015 van 
concedir la majoria absoluta del Parlament a les forces independentistes i que el 
passat 1 d’octubre, en el referèndum d’autodeterminació de Catalunya, van ser 
novament refermat el mandat democràtic per a la independència de Catalunya.  
Per tots aquests motius, l’Ajuntament de Maçanet de la Selva  
 

ACORDA 
 

Primer. Manifestar el suport al Govern de Catalunya i al Parlament per fer efectiu el 
mandat popular del passat 1 d' octubre en els termes que estableix la Llei del 
Referèndum d'Autodeterminació i la Llei de Transitorietat Jurídica i Fundacional de la 
República aprovades pel Parlament de Catalunya. 
 
Segon. Condemnar la violació de drets fonamentals a Catalunya a través de les 
mesures repressives aplicades per l’Estat espanyol contra la població i les institucions 
catalanes. 
 
Tercer. Instar el Govern espanyol i els partits que li donen suport a aturar la suspensió 
de l’autonomia de Catalunya que ja estan portant a terme i que volen reblar amb 
l’aplicació de l’article 155 de la Constitució Espanyola. 
 
Quart. Comunicar aquest acord al President de la Generalitat de Catalunya, a la 
Presidenta del Parlament de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a 
l’Associació de Municipis per la Independència, al Govern espanyol i als grups polítics 
del Parlament de Catalunya.” 
 
 
El Sr. Xarbau diu que Maçanet és una població que té diversitat i amb partidaris a favor i 
en contra de la independència, i que ells estan a favor de la independència perquè són 
d’esquerra i també per poder fer polítiques que afavoreixin a la gent; i el fet és que des 
de fa temps el govern espanyol impugna al Tribunal Constitucional totes les lleis que 
aprova el Parlament tinguin o no a veure amb el tema de la independència. 
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El Sr. Ortiz diu que no donaran un vot afirmatiu pel primer punt de la moció, però que sí 
que hi estan d’acord amb la resta de punts; també diu que no està d’acord amb 
l’aplicació de l’article 155 i en què es tregui a un govern que ha estat escollit 
democràticament, cosa que diu que portarà més problemes. 
 
El Sr. Guinó diu que mai havia pensat que es trobaria en una situació com aquesta, i que 
el que va passar l’1 d’ octubre amb tota la violència exercida contra la gent creu que la 
generació actual difícilment podrà oblidar-ho. 
 
El Sr. Alcalde creu que l’aplicació de l’article 155 es fa de manera arbitrària i a mida del 
què li sembla al govern de l’ Estat. 
 
La Sra. Mengibar diu que la decisió de deixar les sigles del PP és personal seva, i que és 
cert que el succeït el dia 1 d’octubre va ser greu i inadmissible; també diu que ella està 
aquí per treballar pel poble i creu que cal respectar totes les idees. També afegeix que 
no li varen agradar les manifestacions que va fer el Sr. Xarbau contra ella i no entén que 
no digués res respecte a altres partits que han donat suport a l’article 155 i la seva 
aplicació, com és el cas del PSC. 
 
El Sr. Xarbau diu que el que varen demanar és que un membre d’un partit que governa i 
que va ordenar l’actuació de l’1 d’octubre no podia ser a l’equip de govern, i creu que el 
cas del PSC és diferent ja que no forma part de l’equip de govern.  
 
El sr. Ortiz diu que ell va votar la moció condemnant la violència que es va presentar 
amb un partit i que si un dia no s’hi sent còmode no deixarà les sigles sinó que dimitirà 
de regidor. 
 
Seguidament es sotmet a votació la moció més amunt transcrita, amb el resultat 
següent: 
 

- DEU vots a favor, del Sr. Alcalde, la Sra. Reyner, el Sr. Guinó, el Sr. Vallribera, el 
sr. José M. Martínez, el Sr. Lop, el Sr. Xarbau, el Sr. Vilella, la Sra. De Egea i la 
Sra. Mengíbar.  

- UNA abstenció, del Sr. Ortiz. 
 
Per tant, el Sr. Alcalde declara aprovada l’esmentada moció. 
 
 
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 M. Ciurana Planas 


