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ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’AITONA 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 3/2014 
Caràcter: extraordinària 
Data:  dimecres, 30 d’abril 
Horari: de les 21:40 a les 21:45 hores   
Lloc: Sala de Plens 
 
 
Hi assisteixen: 
 
Rosa Pujol Esteve, alcaldessa 
 
Maria Antonieta Royes Valls, 1a tinenta d’alcalde 
Miquel Bosch Senan, 2n tinent d’alcalde 
Josep Arqué Gort, 3r tinent d’alcalde 
Rosa Maria Díaz Sánchez, regidora 
Abel Mestre Roca, regidor 
Maria Esperança Casas Díaz, regidora 
 
Cristian Cimadevilla Magrí, secretari 
 
 
No hi assisteixen: 
 
Gerard Salinas Gómez, regidor 
Pau Blanco Espax, regidor 
Francesc Roca Masot, regidor 
Jaume Izcara Camí, regidor 
 
 
 
Ordre del dia 
 

1. Sorteig de membres de les meses electorals 
2. Aprovació d’un expedient d’afectació de béns (G022/2014) 
3. Aprovació d’un expedient de desafectació i declaració de parcel·la 

sobrera (exp. G026/2014) 
4. Declaració de parcel·la sobrera (exp. G039/2014) 

 
 
1. Sorteig de membres de les meses electorals 
 
Realitzats els sortejos, es formen les següents meses electorals: 
 

 Districte 01, secció 001, mesa U 
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 Presidenta: Maria Teresa Duaigües Calzada 
 Vocal 1: Montserrat Alòs Xandre 
 Vocal 2: Joana Flix Pardell 

 
 Suplent 1 de la presidència: Fernanda Villanueva Lavín 
 Suplent 2 de la presidència: Marc Joel Cònsul Montull 
 Suplent 1 de la vocalia 1: Maria Izcara Marimon 
 Suplent 2 de la vocalia 1: Joan Jordi Masot Ibars 
 Suplent 1 de la vocalia 2: Esther Díaz Ibáñez 
 Suplent 2 de la vocalia 2: Josep Maria Fonfreda Morell 

 
 

 Districte 01, secció 002, mesa U 
 

 Presidenta: Maria del Roser Esteve Moré 
 Vocal 1: Elena Farrés Ramos 
 Vocal 2: Maria Àngels Soria Ruiz 

 
 Suplent 1 de la presidència: Josep Maria Gaya Esteve 
 Suplent 2 de la presidència: Josep Blanco Espax 
 Suplent 1 de la vocalia 1: Maria Pilar Casas Soro 
 Suplent 2 de la vocalia 1: Ramon Latorre Siuraneta 
 Suplent 1 de la vocalia 2: Maria Dolors Marsellés Ballesté 
 Suplent 2 de la vocalia 2: Francisco Ibars Palau 

 
 
2. Aprovació d’un expedient d’afectació de béns (G022/2014) 
 
Per provisió d’Alcaldia de 6.3.2014 es va incoar un expedient d’alteració de la 
qualificació jurídica de la parcel·la 70 del polígon 12 (registral 4028), que consta 
inscrita a l’inventari de béns municipal amb el número 159, per tal de procedir a 
afectar-la al servei públic d’abastament d’aigua. 
 
Atès que l’expedient s’ha sotmès a informació pública, per 20 dies hàbils, 
mitjançant edicte publicat al BOP núm. 52, de 17.3.2014, i seu electrònica, i no 
s’han presentat al·legacions ni reclamacions, s’han seguit els tràmits previstos a 
l’article 20 del Reglament de patrimoni dels ens locals. 
 
El Ple aprova, amb els 6 vots a favor de CiU i 1 d’ERC, cosa que representa la 
majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació: 
 
Primer.- Afectar al servei públic la parcel·la amb referència 
25046A012000700000QQ (registral 4028), i que consta inscrita a l’inventari de 
béns municipal amb el número 159. 
 
Segon.- Practicar la corresponent rectificació a l’inventari i sol·licitar al registrador 
de la propietat que faci constar la prohibició d’alienar que en resulta. 
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3. Aprovació d’un expedient de desafectació i declaració de parcel·la 
sobrera (exp. G026/2014) 
 
Per provisió d’Alcaldia de 12.3.2014 es va incoar un expedient per a la 
desafectació de l’ús general dels béns següents, i declarar-los parcel·la sobrera, 
en haver-se deixat d’utilitzar com a camins o bé per a modificar-ne el traçat: 
 

 Parcel·la 9008 del polígon 34 
 
Atès que l’expedient s’ha sotmès a informació pública, per 20 dies hàbils, 
mitjançant edicte publicat al BOP núm. 52, de 17.3.2014 i tauler d’anuncis de la 
seu electrònica, i no s’han presentat al·legacions ni reclamacions, s’han seguit 
els tràmits previstos als articles 12 i 20 del Reglament de patrimoni dels ens 
locals. 
 
El Ple aprova, amb els 6 vots a favor de CiU i 1 d’ERC, cosa que representa la 
majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació: 
 
Únic.- Desafectar del l’ús general i, per tant, del domini públic, el bé amb 
referència cadastral 25046A034090080000QO, i declarar-lo parcel·la sobrera. 
 
 
4. Declaració de parcel·la sobrera (exp. G036/2014) 
 
Per provisió d’Alcaldia de 31.3.2014 es va incoar un expedient per a la 
desafectació de l’ús general dels béns següents, i declarar-los parcel·la sobrera, 
en haver-se deixat d’utilitzar com a camins o bé per a modificar-ne el traçat: 
 

 Parcel·la 152 del polígon 2 
 
Atès que l’expedient s’ha sotmès a informació pública, per 20 dies hàbils, 
mitjançant edicte publicat al BOP núm. 64, de 2.4.2014 i tauler d’anuncis de la 
seu electrònica, i no s’han presentat al·legacions ni reclamacions, s’han seguit 
els tràmits previstos als articles 12 i 20 del Reglament de patrimoni dels ens 
locals. 
 
El Ple aprova, amb els 6 vots a favor de CiU i 1 d’ERC, cosa que representa la 
majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació: 
 
Únic.- Declarar parcel·la sobrera el bé amb referència cadastral 
25046A002001520000QX. 
 
 
I essent tres quarts de deu del vespre, l’alcaldessa aixeca la sessió, de la qual jo, 
com a secretari, estenc aquesta acta. 
 
       Vist i plau 
El secretari interventor    L’alcaldessa 
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Cristian Cimadevilla Magrí    Rosa Pujol Esteve 
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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 1 de juliol de 2014 i que ha estat 
transcrita en paper numerat de la Generalitat, essent la primera pàgina la 
número 796520 E i la darrera 796521 E. 
 
Aitona, 2 de juliol de 2014 
 
 
 
 
 
 
Cristian Cimadevilla Magrí 
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