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ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’AITONA 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 5/2011 
Caràcter: constitutiva 
Data:  dissabte, 13 de juny 
Horari: de les 12:00 a les 12:30 hores   
Lloc: Sala de Plens 
 
 
Hi assisteixen: 
 
Rosa Pujol Esteve, regidora electa 
Miquel Bosch Senan, regidor electe 
Maria Antònia Royes Valls, regidora electa 
Gaietà Capell Companys, regidor electe 
Damià Jornet Agustí, regidor electe 
Abel Mestre Roca, regidor electe 
Albert Agustí Sánchez, regidor electe 
Pau Blanco Espax, regidor electe 
Josep Flix Santaeulalia, regidor electe 
Francesc Roca Masot, regidor electe 
Jaume Izcara Camí, regidor electe 
 
Cristian Cimadevilla Magrí, secretari 
 
 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
Prèvia citació en forma, compareixen els regidors assenyalats a l’encapçalament, 
a l’objecte de constituir la nova corporació municipal. 
 
 
El secretari: Bon dia. L’objecte d’aquesta sessió és la de constituir el nou 
ajuntament d’Aitona, sorgit de les eleccions municipals del passat 24 de maig. 
 
El procediment de constitució de l’ajuntament, de conformitat amb allò que 
disposa la Llei electoral, implica la realització de les operacions següents:  
 

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 
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En aquest acte es troba a disposició de tots els regidors electes la següent 
documentació, exigida per l’article 36.2 del Reglament d’organització i 
funcionament dels ens locals: 

- Acta d’arqueig 
- Inventari de béns, rectificat a 31 de desembre de 2014 i amb l’última 

addició de 24 de maig d’enguany 
 

Seguidament, el secretari convida els regidors de més i menys edat, Gaietà 
Capell Companys i Albert Agustí Sánchez, respectivament, perquè formin la 
Mesa d’edat. N’assumeix la Presidència el Sr. Capell.  
 
El president: Bon dia. Es declara oberta la sessió per a la constitució de 
l’ajuntament d’Aitona. Hi ha quòrum suficient per a la celebració de la sessió. 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" 
 
El secretari llegeix la fórmula de jurament o promesa i els diferents regidors 
electes responen: 
 

 Rosa Pujol Esteve: sí, ho prometo, amb fidelitat al poble d’Aitona i de 
Catalunya 

 Miquel Bosch Senan: sí, ho prometo, amb fidelitat al poble d’Aitona i de 
Catalunya 

 Maria Antònia Royes Valls: sí, ho prometo 
 Gaietà Capell Companys: sí, ho prometo 
 Damià Jornet Agustí: sí, ho prometo 
 Abel Mestre Roca: sí, ho prometo, i per expressió democràtica de la 

voluntat ciutadana, anuncio que resto a disposició del nou Parlament, del 
president i del Govern de la Generalitat de Catalunya que sorgeixin de les 
eleccions del 27 de setembre de 2015, per exercir l’autodeterminació del 
nostre poble i proclamar, juntament amb totes les postres institucions, 
l’Estat Català, lliure i sobirà 

 Albert Agustí Sánchez: sí, ho prometo, amb fidelitat al poble d’Aitona i de 
Catalunya 

 Pau Blanco Espax: sí, ho prometo per imperatiu legal 
 Josep Flix Santaeulalia: sí, ho prometo 
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 Francesc Roca Masot: sí, ho prometo, i per expressió democràtica de la 
voluntat ciutadana, anuncio que resto a disposició del nou Parlament, del 
president i del Govern de la Generalitat de Catalunya que sorgeixin de les 
eleccions del 27 de setembre de 2015, per exercir l’autodeterminació del 
nostre poble i proclamar, juntament amb totes les postres institucions, 
l’Estat Català, lliure i sobirà 

 Jaume Izcara Camí: sí, ho juro 
 
El president: Queda constituït el nou ajuntament d’Aitona. A continuació 
s’elegirà 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 electoral, mitjançant el sistema de votació secreta 
contemplat a l’article 5. És a dir, a través de paperetes per cada regidor, que es 
dipositaran a l’urna, i serà escollit alcalde el candidat que obtingui la majoria 
absoluta o, en el seu defecte, qui encapçali la llista més votada en les passades 
eleccions. Poden ser candidats tots els regidors 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. Pau Blanco Espax, cap de llistat d’Esquerra Republicana de Catalunya-
Acord Municipal, anuncia que presenta candidatura. 
 
El Sr. Jaume Izcara Camí, cap de llista del Partit Popular, anuncia que no en 
presenta. 
 
El president: Queden proclamades les candidatures presentades per la Sra. 
Rosa Pujol Esteve i Pau Blanco Espax.  Seguidament, els regidors i les regidores 
poden dipositar el seu vot a l’urna, per a la qual cosa se’ls anirà passant aquesta 
perquè dipositin el seu vot.  
 
Comença la votació. 
 
El president: Realitzat l’escrutini de les paperetes dipositades, aquest dóna el 
resultat següent: 
 
 

- Vots a favor de la Sra. Rosa Pujol Esteve, candidata presentada per 
CiU............................................................................................................. 7 

 
- Vots a favor del Sr. Pau Blanco Espax, candidat presentat per 

ERC........................................................................................................... 3 
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- Vots en blanc ............................................................................................ 1 
 

- 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 com a norma fonamental 
de l’Estat? 
 
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 s’adrecen als seus respectius escons, i l’alcaldessa ocupa la 
Presidència i lliura un pin als nous regidors. 
 
L’alcaldessa: Primerament, m’agradaria donar la paraula als altres grups, 
perquè  pugui explicar la seua posició. 
 
El Sr. Jaume Izcara: Gràcies alcaldessa. Regidors, amics, en nom del grup del 
Partit Popular, faré només una breu intervenció per desitjar que el nou mandat 
sigui profitós. Intentaré ser constructiu i fer una oposició de mà estesa, que és el 
que crec que toca com a oposició. Vull donar les gràcies als membres de la 
candidatura del Partit Popular i als veïns que ens han donat suport, i desitjar 
encert a l’alcaldessa i al seu equip de govern, que suposo que estarà obert al 
diàleg. Per acabar, donar la benvinguda als nous regidors. 
 
El Sr. Pau Blanco: Gràcies en nom del grup d’Esquerra Republicana als veïns 
que ens han votat i als altres dir-los que si necessiten res estem a la seva 
disposició. 
 
El Sr. Damià Jornet: Gràcies alcaldessa. En nom del grup de Convergència i 
Unió vull dir unes breus paraules, per traslladar-vos i transmetre-us la nostra 
il·lusió per afrontar aquest mandat al servei dels veïns. Volem ser un equip que 
treballi pels veïns, al servei dels veïns. Volem ser un equip que trobi recursos per 
al municipi, que ajudi a fer un poble més competitiu i referent a la comarca i a la 
província. Com que he de ser breu, solament vull tornar a repetir que estarem al 
servei dels veïns, i donar-vos les gràcies per la vostra confiança. 
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L’alcaldessa: Benvolguts membres de la Mesa d’edat, secretari, regidors i 
regidores, exalcaldes, exregidors (en especial, Rosa Mari i Josep), aitonencs i 
aitonenques, amics i amigues, l’acte que celebrem avui és un símbol de la 
normalitat democràtica que per sort viu el nostre país des de ja fa més de tres 
dècades.   
 
Des del restabliment de la democràcia hem pogut celebrar eleccions a tots els 
nivells i amb plena llibertat. I a efectes d’aquestes últimes, les del 24 de maig, i 
d’acord amb la voluntat expressada lliurement pel poble d'Aitona, podem dir que 
s’ha produït un recolzament ampli a la força que represento, a Convergència i 
Unió. Una majoria en virtut de la qual tindré el privilegi d'encapçalar, 4 anys més, 
l’alcaldia d'Aitona, conjuntament amb els meus companys de llista, Miquel, M. 
Antonieta, Tano, Damià, Abel i Albert, a qui dono les gràcies pel suport, 
paciència i dedicació que han demostrat al llarg de la campanya.  
 
Sense la plena implicació de tots, i de tots els companys i companyes de partit, 
no hauria estat possible revalidar la confiança dels aitonencs i aitonenques.  
 
La confiança cap al projecte de CiU ha estat majoritària. No obstant això, 
estenem la mà, ja des d'avui mateix, a les altres forces polítiques de 
l'Ajuntament, al PP i a ERC. 
 
Durant aquests últims 5 anys de govern, hem demostrat quin és el nostre 
tarannà i que la nostra voluntat és seguir treballant en aquesta línia i, fins i tot, 
donar encara un major impuls a la nostra capacitat d'entesa i cooperació amb la 
resta de partits. 
 
Crec sincerament que a tots ens mou un mateix interès pel bé del poble que ens 
estimem i, per tant, tot i les lògiques diferències, compartim un mateix objectiu: el 
progrés d'Aitona.  
    
Crec poder parlar en nom de tots els regidors del consistori si us dic que ens 
comprometem a treballar pel benestar dels veïns i veïnes d'Aitona, anteposant 
els interessos del poble als de la pròpia formació política. 
 
No voldria donar el tret de sortida al nou mandat sense aturar-me un moment a 
expressar el més sincer agraïment a totes les persones que el passat 24 de maig 
van acostar-se a les urnes per manifestar el seu criteri i participar activament de 
la democràcia. 
 
Per això, agraeixo molt profundament el suport de totes les persones que van 
recolzar el grup que represento, Convergència i Unió, però també la participació 
de tots els veïns i veïnes que, amb tota legitimitat, van optar per altres 
candidatures. Moltes gràcies a tothom!  
 
I ens comprometem a seguir governant amb esperit inclusiu i voluntat de sumar 
sensibilitats i maneres d'entendre el nostre poble, conscients com som que, en el 
matís, hi ha la riquesa.  
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Estic segura que el nou govern sabrà comprendre les necessitats dels veïns i 
veïnes, representar totes les sensibilitats i, sobretot, encarar el present i futur 
d'Aitona amb èxit. 
 
També vull aprofitar per expressar la màxima consideració cap als regidors de 
l’anterior Consistori, en especial cap a tots aquells que no en tornen a formar part 
avui. A tots ells, agrair-los la dedicació, el treball i la fidelitat mostrada a Aitona. 
 
Així mateix, vull fer explícit el meu respecte i consideració cap als regidors d'ERC 
i PP. Ja avanço que serem receptius als seus plantejaments i valorarem amb 
total humilitat i sense prejudicis les propostes alternatives que ens facin arribar. 
Tot i no tenir responsabilitats de govern, el seu paper en els propers 4 anys serà 
també important, ja que, com us deia abans, els matisos i la confrontació de 
punts de vista són sempre enriquidors.  
 
Entenc que la política requereix de participació, consens i estima pel poble i les 
persones que hi viuen.  
 
Penso també que la política exigeix capacitat d’escoltar, d’entendre i de 
comprendre els diferents problemes i necessitats de tots els veïns i veïnes.  
 
És per això que el nou govern procurarà seguir practicant des d’avui una política 
de proximitat i servei. 
 
I no puc concebre la política sense valors com l’esforç, la constància, el rigor i la 
il·lusió. Crec que al llarg d'aquest darrer mandat ja ho hem demostrat, però 
seguirem fent-ho, posant el millor de nosaltres mateixos al servei de la qualitat 
de vida dels aitonencs i aitonenques. 
 
Aitona està a punt d'obrir una nova etapa, ningú dubta dels nostres actius, 
especialment la fruita dolça, el paisatge, el patrimoni cultural i la seva gent.  Però 
hem de ser capaços de convertir-los en motors reals de desenvolupament.  
 
No ens hem cansat de repetir-ho durant la campanya i vull tornar-ho a recordar 
avui: tots els regidors i regidores de CiU creiem cegament en les possibilitats del 
nostre poble i no ens conformem amb el que som i tenim en l'actualitat. Volem 
molt més! Volem que Aitona sigui un referent. És cert que queda molt de camí 
per aconseguir-ho; però durant el passat mandat ja es van donar algunes passes 
prometedores en aquest sentit. I la nostra voluntat és convertir aquest anhel en 
una realitat. Pot semblar que piquem molt amunt, però nosaltres estem 
convençuts que tenim els ingredients per acomplir-ho. Això sí, necessitarem del 
suport i la implicació de tothom: ciutadans, cooperatives, SAT, pagesos, 
comerciants, empresaris, partits polítics, associacions, treballadors... necessitem 
el suport de tots. 
 
Qualsevol territori necessita d'una visió estratègica de futur que asseguri la 
prosperitat i el desenvolupament, si vol poder garantir uns serveis i equipaments 
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de qualitat. Si un ajuntament no treballa per projectar el seu municipi cap al futur, 
corre el risc de perdre capacitat de resposta a les demandes de la gent.  
 
És per això que la nostra aposta és fer d'Aitona un referent de la comarca, de les 
terres de Lleida. És una manera de millorar la qualitat de vida dels aitonencs i  
aitonenques, de tots vosaltres. 
 
Des de CiU som molt conscients de les mancances que presenta el nostre poble, 
unes mancances que durant aquests darrers anys hem començat a corregir. I 
sabem bé els principals reptes del dia a dia que hem de seguir entomant per 
incrementar el benestar dels veïns i veïnes del poble. Només ens mou una 
sincera estimació pel nostre poble i el desig desinteressat de veure'l prosperar.  
 
Volem fer d'Aitona un municipi una mica més pròsper, un poble que sàpiga 
valorar i tenir cura del seu majestuós paisatge, un poble ric en vida social i 
cultural i una població petita però conscient de les seves potencialitats.  
 
Lluitarem per dotar els nostres joves de més ajudes per a poder accedir a feines 
dignes i habitatges assequibles, proveir la nostra gent gran de millors espais i 
més activitats que els mantinguin actius i ben acompanyats, oferir a les nostres 
entitats un major suport en la seva tasca al servei de la cultura i l’oci del poble, 
un reconeixement a les dones pel seu paper fonamental en la vida econòmica i 
social del poble, pels pagesos, comerciants, empresaris...  
 
Com veieu, el nostre és un projecte ampli, transversal, integrador, ambiciós. 
 
Això significa invertir recursos en coses tangibles, com ara l'espai públic, l'entorn 
natural o el patrimoni. Però també vol dir abordar altres aspectes de la vida del 
nostre poble menys visibles, però igualment importants, com per exemple la 
cultura, la promoció econòmica i l'atenció a les persones. 
 
I, per descomptat, significa també implicar-nos, des de les nostres possibilitats, 
en el procés de país que hem iniciat, ja que el futur d'Aitona depèn, també, del 
futur de Catalunya.  
 
Només en un territori plenament sobirà i capaç d'aprofitar totes les seves 
possibilitats de desenvolupament integral podrem créixer econòmicament i 
culturalment.  
 
Així doncs, hem de posar el nostre granet de sorra, des del municipalisme, en fer 
realitat aquest projecte que tants catalans i catalanes anhelem.  
 
Com a alcaldessa d'un municipi que ha estat testimoni de tants esdeveniments, 
al llarg de la història, que han marcat l'esdevenir de Catalunya, em comprometo 
a treballar colze a colze amb el president Mas per tal que el nostre país pugui 
seguir desenvolupant-se d'acord amb la voluntat que expressin els catalans i 
catalanes el proper mes de setembre.  
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Sé que pot semblar que un municipi com Aitona té poc a aportar, però és amb la 
suma dels 948 municipis del país que es construeix una majoria, cadascú amb el 
seu pes demogràfic, però tots igualment necessaris.  
 
Tenim, doncs, a les mans, un projecte de futur ambiciós i molt divers, un camí 
que avui mateix començarem a encarar, però que de ben segur ens plantejarà 
dificultats. És per això que és tan important que el recorreguem junts, ajudant-
nos, sumant energies, integrant idees, aplegant voluntats i, el que és més 
important: escoltant i dialogant amb tothom.  
 
Des de la solemnitat d’aquest acte i d’aquesta sala de plens, convido tots els 
regidors i regidores, als treballadors de l’ajuntament, a tots els presents i tots els 
veïns i veïnes d'Aitona, a implicar-nos junts en el futur d’Aitona, és a dir, a 
encarar el futur amb una mateixa perspectiva, enfocar els reptes amb una 
mateixa actitud i començar a remar en la mateixa direcció.  
 
Si cadascú posa el seu granet de sorra, entre tots farem un poble més equilibrat, 
més cohesionat, més sostenible, amb major riquesa social i cultural, amb millors 
serveis, i més sensible a les necessitats dels veïns.  
 
Per part meva i de tot el meu equip, puc assegurar-vos que esforç, compromís, 
dedicació, il·lusió, honestedat i responsabilitat no en faltaran.  
 
Si sumem el petit esforç de cadascú de nosaltres farem realitat el poble que tots 
desitgem.  
 
No voldria acabar sense enviar un agraïment molt especial a la meva família, 
que m'ha recolzat en tot moment i sense la qual no estaria avui aquí. 
Concretament vull donar les gràcies a les meves dues filles, l’Alba i l’Emma.  
 
I moltes gràcies de nou a tots i totes per haver vingut. Avui hem encetat una  
nova etapa plena de reptes prometedors. 
 
Tots tenim un projecte comú, i aquest projecte té un nom, Aitona. Visca Aitona!  I 
visca Catalunya! 
 
I essent dos quarts d’una de la tarda, 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 
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DILIGÈNCIA.- 
 
L’estenc jo, el secretari, per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada, per 
majoria absoluta, en la sessió ordinària del Ple del dia 5 d’agost de 2015 i que ha 
estat transcrita en paper numerat de la Generalitat, essent la primera pàgina la 
número 796578 E i la darrera 796581 E. 
 
Aitona, 6 d’agost de 2015 
 
 
 
 
 
 
Cristian Cimadevilla Magrí 
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