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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
 
Identificació de la sessió 
Núm.:  416/2017 
Caràcter : extraordinària 
Data :  24 de juliol  de 2017 
Horari: De les 21:05 h a les 21:14 h 
Lloc :  sala de sessions de la casa consistorial 
 
Hi assisteixen :  
Josep Maria Ciurana Planas, Alcalde President 
Antoni Guinó Bou 
Carles Vallribera Martí 
Maria Antonia Mengibar Carrascosa 
José Maria Martínez Regaño 
Natàlia Figueras Pagès 
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 
 
Secretari: Joan Guitart Duran 
 
Ordre del dia:  
Punt únic.- Donar compte del nomenament de la nova regidora Sra. Maria Antonia 
Mengibar Carrascosa i presa de possessió de la mateixa 
 
Desenvolupament de la sessió. 
 
Punt únic.- Donar compte del nomenament de la nova regidora Sra. Maria 
Antonia Mengibar Carrascosa  i presa de possessió de la mateixa. 
 
 
El Sr. Alcalde explica que s’ha rebut a l’ajuntament la credencial lliurada per la Junta 
Electoral Central acreditant la condició de nova regidora de l’ajuntament de la Sra. 
Maria Antonia Mengibar Carrascosa, en substitució del Sr. Fernando Maqueda Ramos 
que va presentar la seva renúncia a aquest càrrec. Aquesta credencial ha estat 
tramesa a la interessada que es troba aquí present, amb la finalitat de prendre 
possessió del càrrec. 
 
Per tant, i per tal de donar compliment al que estableix la normativa vigent, el Sr. 
Alcalde li formula a la Sra. Maria Antonia Mengibar Carrascosa la pregunta següent: 
“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor acomplir fidelment les obligacions 
del càrrec de regidora d’aquest ajuntament amb lleialtat al Rei i guardar i fer guardar la 
constitució com a norma fonamental de l’Estat”. A la qual la Sra. Maria Mengibar 
Carrascosa respon: “SÍ PROMETO”  
 
Per tant, havent-se fet el jurament o promesa legalment preceptius i havent-se 
complert els demés requisits establerts, es dona possessió del càrrec de regidora de la 
corporació a la Sra. Maria Antonia Mengibar Carrascosa, quedant adscrit al grup 
municipal del Partit Popular  
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La Sra. Mengibar diu que la majoria de gent ja la coneix i pels que no la coneixen diu 
que va néixer a Barcelona i que des de fa molt de temps viu a Maçanet. Afegeix que 
va treballar a l’ajuntament uns anys i també va col.laborar amb l’ AMPA i el Twirling, tot 
això amb molta dedicació igual que ara vol fer amb la tasca de regidor. Explica que el 
Sr. Maqueda ha deixat el càrrec i que ara entra ella al seu lloc i que vol agrair la 
col.laboració del sr. Maqueda i la tasca que ha realitzat. Manifesta que a l’inici de 
legislatura es va fer un pacte de tres grups que són els de Convergència i Unió, els 
Independents de la Selva i el Partit Popular i que en virtut d’això entra a formar part de 
l’equip de govern. Afirma que està disposada a col.laborar amb tothom sigui govern o 
oposició, però sempre tenint en compte i per davant els interessos de Maçanet. 
 
El Sr. Xarbau dóna la benvinguda a la Sra. Mengibar i li ofereix també la seva 
col.laboració. 
 
El sR. Ortiz es manifesta en el mateix sentit 
 
El Sr. Alcalde diu que espera que faci la seva tasca amb la mateixa il·lusió que el seu 
antecessor el Sr. Maqueda. 
 
 
 
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 
 


