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ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’AITONA 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 8/2011 
Caràcter:  constitutiva 
Data:   dissabte, 11 de juny 
Horari:  de les 11:00 a les 11:35 hores   
Lloc:  Sala de Plens 
 
 
Hi assisteixen: 
 
Rosa Pujol Esteve, regidora electa 
Miquel Bosch Senan, regidor electe 
Maria Antonieta Royes Valls, regidora electa 
Josep Arqué Gort, regidor electe 
Abel Mestre Roca, regidor electe 
Rosa Maria Díaz Sánchez, regidora electa 
Maria Esperança Casas Díaz, regidora electa 
Pau Blanco Espax, regidor electe 
Gaietà Esteve Latorre, regidor electe 
Jaume Izcara Camí, regidor electe 
 
Cristian Cimadevilla Magrí, secretari 
 
 
No hi assisteix: 
 
Gerard Salinas Gómez, regidor electe 
 
 
Desenvolupament de la sessió  
 
Prèvia citació en forma, compareixen els regidors assenyalats a l’encapçalament, 
a l’objecte de constituir la nova corporació municipal. 
 
A les 11.00 hores el secretari anuncia que esperarà una mica abans d’iniciar el 
ple, atès que falta un regidor i que no se’l pot localitzar. A les 11.15 hores, 
finalment, s’inicia la sessió constitutiva. 
 
 
El secretari: Bon dia.  L’objecte d’aquesta sessió és la de constituir el nou 
Ajuntament d’Aitona, a la vista dels resultats que es van produir el passat dia 22 
de maig, data de celebració de les votacions per a la renovació de la totalitat dels 
membres de les corporacions locals. 
El procediment de constitució de l’ajuntament, de conformitat amb allò que 
disposa la legislació electoral vigent, implica la realització de les operacions 
següents:  
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1. Constitució de la Mesa d’edat 
2. Comprovació de credencials i de la personalitat dels electes 
3. Jurament o promesa dels regidors 
4. Declaració de constitució de la nova corporació 
5. Elecció d’alcalde o d’alcaldessa 
6. Jurament o promesa i pressa de possessió del nou alcalde o alcaldessa 

 
En aquest acte es troba a disposició de tots els regidors i regidores electes la 
següent documentació, exigida per l’article 36.2 del ROF: 

 

- Acta d’arqueig. 
- Inventari de béns, amb l’última modificació de 20/01/2011. 

 

El secretari convida els regidors de més i menys edat, Pau Blanco i Abel Mestre, 
respectivament, perquè formin la Mesa d’edat. N’assumeix la Presidència el Sr. 
Blanco.  
 
 
El president: Bon dia. Es declara oberta la sessió per a la constitució de 
l’ajuntament d’Aitona. Té la paraula el secretari a l’objecte d’anar cridant, de 
forma individualitzada, a cada regidor i regidora electe, per tal d’acreditar la seua 
personalitat. 
 
El secretari crida els regidors electes dels diferents grups, per tal que li mostrin 
les respectives credencials.  
 
El president de la Mesa comprova el nombre d’assistents i anuncia que hi ha 
quòrum suficient per a la celebració de la sessió. 
 
El president: Un cop comprovades les credencials de tots els regidors i 
regidores electes, si n’hi ha cap a qui afecti alguna de les causes 
d’incompatibilitat previstes per la Llei Orgànica del Règim Electoral General en 
els seus articles 202 i 203, i altra legislació concordant, ho ha de manifestar en 
aquest moment. (Pausa). Seguidament, no havent-hi cap regidor ni regidora 
electe afectat per causa d’incompatibilitat, es formularà la promesa o jurament 
d’acatament a la Constitució, per la qual cosa convido tots els regidors i 
regidores a posar-se dempeus. El secretari els farà lectura de la fórmula legal de 
jurament o promesa, llegint a continuació, de forma individualitzada, els noms de 
tots els regidors i regidores electes, els quals han de respondre:  
 

"Si, ho juro”  o  “Si, ho prometo" 
 
Fórmula que poden acompanyar de l’afegit “per imperatiu legal”, si així ho 
desitgen. 
 
El secretari llegeix la fórmula de jurament o promesa els quals responen: 
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• Rosa Pujol Esteve: sí, ho prometo 
• Miquel Bosch Senan: sí, ho prometo 
• Maria Antonieta Royes Valls: sí, ho prometo 
• Josep Arqué Gort: sí, ho prometo 
• Abel Mestre Roca: sí, ho prometo 
• Rosa Maria Díaz Sánchez: sí, ho prometo 
• Maria Esperança Casas Díaz: sí, ho prometo 
• Pau Blanco Espax: sí, ho prometo per imperatiu legal 
• Cayetano Esteve Latorre: sí, ho prometo per imperatiu legal 
• Jaume Izcara Camí: sí, ho prometo 

 
 
El president: Queda constituït el nou Ajuntament d’Aitona. A continuació es  
procedirà a l’elecció de l’alcalde o alcaldessa del municipi, per la qual cosa té la 
paraula el secretari, a fi que ens expliqui el procediment d’elecció. 
 
El secretari: L’elecció es farà de conformitat amb el procediment previst per 
l’article 196 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General, mitjançant el 
sistema de votació secreta contemplat a l’article 5 de la mateixa Llei. És a dir, 
mitjançant la formulació de votació a través de paperetes per cada regidor i 
regidora, que es dipositaran en la urna, i serà escollit alcalde o alcaldessa el 
candidat o candidata que obtingui la majoria absoluta en la primera votació o, en 
el seu defecte, qui encapçali la llista més votada en les passades eleccions. 
Poden ser candidats tots els regidors i regidores que encapçalin les seues 
corresponents llistes. 
 
El president: Quins regidors i regidores que encapçalin les seues corresponents 
llistes presenten candidatura? 
 
La Sra. Rosa Pujol Esteve, cap de llista de Convergència i Unió, anuncia que 
presenta candidatura. 
El Sr. Jaume Izcara Camí, cap de llista del Partit Popular, anuncia que no 
presenta candidatura. 
 
 
El president: Queda proclamada la candidatura presentada per la Sra. Rosa 
Pujol Esteve, atès que el cap de llistat d’Esquerra no hi és i, per tant, no presenta 
candidatura.  Seguidament, els regidors i les regidores poden dipositar el seu vot 
a l’urna, per a la qual cosa se’ls anirà passant aquesta urna perquè dipositin el 
seu vot. 
 
Comença la votació. 
 
El president:  Realitzat l’escrutini de les paperetes dipositades, aquest dóna el 
resultat següent: 
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- Vots a favor de la Sra. Rosa Pujol Esteve, candidata presentada per 
CiU............................................................................................................. 7 

 
- Vots en blanc ............................................................................................ 3 

 
- Vots nuls .. ................................................................................................ 0 

 
 
El president: Queda proclamada  alcaldessa de l’Ajuntament d’Aitona, la 
regidora Rosa Pujol Esteve, de Convergència i Unió. Prego que es dirigeixi a la 
Mesa (Pausa). Accepta vostè el càrrec d’alcaldessa del municipi d’Aitona?  
 
L’alcaldessa electa: Sí. 
 
El president: Prego al secretari que li llegeixi la fórmula de jurament o promesa 
d’acatament a la Constitució. 
 
El secretari: Jureu o prometeu, per la vostra consciència i honor, complir 
fidelment les obligacions del càrrec d’alcaldessa de l’Ajuntament d’Aitona, amb 
lleialtat al Rei, i respectar i fer respectar la Constitució? 
 
L’alcaldessa electa: Sí, ho prometo.  
 
El president: Pot vostè ocupar la Presidència. 
 
En aquest moment, abandonen la Presidència els membres de la Mesa d’edat, 
els quals es dirigeixen als seus respectius escons. 
 
L’alcaldessa : Primerament, m’agradaria donar la paraula als altres grups, 
perquè  pugui explicar la seua posició. 
 
El Sr. Jaume Izcara: Bon dia a tots. 
 
En primer lloc vull donar les gràcies a tots els qui heu confiat amb nosaltres 
durant aquesta legislatura que avui s’acaba; val a dir que no ha estat fàcil, tres 
alcaldes en tres anys no és habitual. 
 
Tots coneixeu perfectament la situació que hem viscut, i, en concret, la del Partit 
Popular d’Aitona;  però gràcies a l’esforç i a la perseverança de moltes persones, 
hem aconseguit recuperar el nostre lloc. 
 
Durant aquest temps que hem estat a l’equip de govern hem tingut l’oportunitat 
d’estar al vostre servei i atendre-us de la millor manera que hem sabut. Hem 
comptat amb un equip de treballadors que ha realitzat les seves tasques amb 
tota professionalitat. 
 
Ara toca tancar una etapa i començar-ne una altra. És el moment de felicitar a la 
Sra. Rosa Pujol com a alcaldessa d’Aitona, i al nou equip de govern, desitjant-los 
el millor per a ells durant el seu pas pel consistori. 
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Una vegada més , moltes gràcies a tothom i l’enhorabona. 
 
 
El Sr. Pau Blanco dóna les gràcies a tota la gent que els ha donat confiança, i 
felicita la nova alcaldessa.  
 
 
L’alcaldessa: Regidores, regidors, família, ciutadans i ciutadanes, amics i 
amigues, bon dia a tothom. 
 
En primer lloc, permeteu-me que doni l’enhorabona a tots els que heu estat 
escollits regidors i regidores de l’ajuntament pel mandat 2011-2015, i amb el 
desig que tots puguem complir amb la responsabilitat que ens heu atorgat els 
ciutadans i amb l’obligació de treballar pel nostre poble i la  seva gent. 
 
Vull agrair a tot el públic la vostra presència a aquest acte d’investidura com a 
alcaldessa d’Aitona, després d’haver obtingut la confiança d’una bona part dels 
veïns i veïnes d’Aitona, als que he d’agrair el fet d’haver confiat en la nostra 
candidatura de CIU i en el nostre projecte de poble. 
 
També vull manifestar el meu agraïment als veïns i veïnes que es van decantar 
per altres opcions polítiques, exercint el seu dret a vot i optant per la fórmula de 
la democràcia. 
 
No tinc cap dubte que la resta de companys del PP i ERC també aposten 
seriosament pel benestar i el futur de tots els que vivim i treballem a Aitona. 
També vull expressar públicament el meu agraïment als companys del partit que 
van creure en la meva persona per encapçalar aquest projecte. 
 
Però avui, vull reafirmar el compromís que el nostre equip de regidors i 
regidores, va adquirir amb tots vosaltres quan vàrem iniciar la campanya 
electoral que ens ha dut fins aquí, Miquel, M. Antonieta, Josep, Abel i Rosa M. i 
jo mateixa, restarem a partir d’avui a la disposició de tots els veïns i veïnes 
d’Aitona, per atendre les vostres sol·licituds i per a entendre quines són les 
vostres necessitats diàries, les inquietuds i escoltar les propostes que voleu oferir 
per a millorar el nostre poble. 
 
De fet, vull agrair, a tots els familiars dels regidors que m’acompanyen en aquest 
projecte, dir-los que a partir d’ara hauran de tenir una mica de paciència, perquè 
els nostres regidors, hauran de deixar de dedicar hores a la família per a estar al 
servei de tots els veïns i veïnes d’Aitona. 
 
Aquest és un compromís que vam adquirir, aquest és l’estàndard sobre el que 
treballem des d’avui mateix, tal i com hem fet fins ara en aquest darrer any i mig 
de govern, tant el grup de CIU, com Jaume i l’Àngel. Gràcies també a ells dos, 
per tot el temps que hem treballat junts per Aitona. 
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Treballarem amb convicció i amb sentit comú, perquè volem que imperi la lògica i 
que els recursos públics s’aprofitin al màxim, amb respecte i amb responsabilitat. 
 
Perquè, en aquests temps de crisi és important, que hi treballem intensament, 
tots sabeu que no serà gens fàcil. És per aquest motiu que vull estendre la mà 
als partits que tenen representació política al nostre Ajuntament, a Jaume com a 
PP, i al grup d’ERC, perquè tots treballem amb un mateix objectiu: fer que Aitona 
creixi i es desenvolupi en el progrés i en la pluralitat. Teniu la mà oberta. 
 
Estic convençuda que, entre tots podem aportar propostes en positiu, prioritzant 
el poble. També dir-vos que caldrà ser prudents, perquè l’obligació de tots 
nosaltres, és administrar un patrimoni que és de tothom, fer-ho amb 
transparència, austeritat i rendint comptes. 
 
Vull remarcar a més, el fet que per primera vegada el nostre equip de govern 
estigui composat per tres homes i tres dones. Som un govern paritari que vetllarà 
pel benestar d’homes i dones, treballant intensament també, en clau femenina, 
una visió absolutament necessària per a dur la major part de polítiques i 
actuacions que es requereixen, dins el municipi, amb intuïció, sensibilitat i 
respecte pels valors socials, ara que és més necessari que mai. 
 
Seguirem treballant, com s’ha fet fins ara, per trobar punts de col·laboració i 
d’entesa amb les associacions, ja que també són col·lectius de persones que 
treballen, com a nosaltres, per Aitona. 
 
També deixeu-me tenir unes paraules per la gent que més m’estimo, paraules 
pel meu home i els meves filles, l’Alba i l’Emma, els meus pares i germanes que 
m’acompanyen en aquesta etapa. Que no tinguin por, que continuaré sent 
esposa, mare, filla i germana. Gràcies al vostre suport, em permet continuar el 
meu treball al capdavant de l’Ajuntament, ja que sou vosaltres els que més 
directament patiu els maldecaps que sovint comporta. 
 
També vull dir-vos molt clar que jo sóc nacionalista. Catalunya és una nació, el 
meu és un nacionalisme obert que no va contra cap altra nació, només vull que 
es respecti la meva cultura, la meva llengua, i el dret a decidir del meu poble. 
 
Finalment, com a alcaldessa, espero ser una digna representant del nostre 
poble, amb esperit positiu, amb exigència, amb proximitat i amb ganes de fer la 
feina ben feta. 
 
Amb aquest esperit positiu i una il·lusió renovada, accepto ara la responsabilitat, 
de ser alcaldessa d’Aitona, ara, amb una legitimació positiva, les urnes han 
decidit, que els serveixi, durant els pròxims quatre anys, per això la meva 
obligació i el meu compromís, és encara més fort. Assumeixo el càrrec amb 
respecte, humilitat, responsabilitat i honestedat. Estic oberta a escoltar a tots, i 
estic al vostres servei. Seré una alcaldessa que escolta, que actua i que treballa. 
 
Avui comença una nova etapa de la meva vida política, però tinc la certesa que 
no la començo sola, que esteu tots amb mi, regidors i regidores, treballadors i 
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treballadores, veïns i veïnes. I estic convençuda que tots junts farem un bon 
equip per treballar per aquesta empresa, els poble que estimo, el poble que tots 
estimem. Tots tenim un projecte comú, i aquest projecte té un nom, AITONA. 
 
Moltes gràcies a tothom, Visca Aitona, Visca Catalunya !!! 
 
 
I essent les onze hores i trenta-cinc minuts, l’alcaldessa aixeca la sessió, de la 
qual jo, com a secretari, estenc aquesta acta. 
 
       Vist i plau 
El secretari interventor    L’alcaldessa 
 
 
 
 
 
 
Cristian Cimadevilla Magrí    Rosa Pujol Esteve 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      

 8 

DILIGÈNCIA.- 
 
L’estenc jo, el secretari, per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada, per 
unanimitat, en la sessió ordinària del Ple del dia 30 de juny de 2011, i que ha 
estat transcrita en paper numerat de la Generalitat, essent la primera pàgina la 
número 366248 E i l’última la número 366251 E. 
 
Aitona, 1 de juliol de 2011 
 
 
 
 
 
 
Cristian Cimadevilla Magrí 
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