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ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’AITONA 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 4/2015 
Caràcter:  extraordinària 
Data:   dimecres, 10 de juny 
Horari:  de les 21:20 a les 21:30 hores   
Lloc:  Sala de Plens 
 
 
Hi assisteixen: 
 
Rosa Pujol Esteve, alcaldessa e. f. 
 
Maria Antonieta Royes Valls, 1a tinenta d’alcalde e. f. 
Miquel Bosch Senan, 2n tinent d’alcalde e. f. 
Josep Arqué Gort, 3r tinent d’alcalde e. f. 
Rosa Maria Díaz Sánchez, regidora e. f. 
Abel Mestre Roca, regidor e. f. 
Maria Esperança Casas Díaz, regidora e. f. 
Jaume Izcara Camí, regidor e. f. 
 
Cristian Cimadevilla Magrí, secretari 
 
 
No hi assisteixen: 
 
Gerard Salinas Gómez, regidor e. f. 
Pau Blanco Espax, regidor e. f. 
Francesc Roca Masot, regidor e. f. 
 
 
Ordre del dia 
 

1. Aprovació dels esborranys d’actes anteriors 
 
 
Se sotmeten a aprovació les actes de les següents sessions, les quals són 
aprovades per unanimitat: 
 

• Ordinària de 27.3.2015 
• Extraordinària de 27.4.2015 
• Extraordinària de 21.5.2015 

 
 
L’alcaldessa obre seguidament un torn perquè els regidors puguin dir unes 
paraules per cloure aquest mandat. 
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El Sr. Jaume Izcara s’acomiada dels diferents regidors que no han resultat 
reelegits. 
 
La Sra. Esperança Casas manifesta que aquests anys ha estat molt bé, que 
considera que han set constructius, sobretot des que va entrar al Consell 
Comarcal, que s’ha fet la feina que tocava i que encara en queda. Per acabar,  
desitja sort a aquells que continuen i s’ofereix pel que convingui com a tècnica 
de la Generalitat. 
 
La batllessa dóna les gràcies a tots els grups per la dedicació, l’esforç i el treball 
realitzats, i s’adreça als regidors no reelegits Esperança Casas, Josep Arqué i  
Rosa Maria Díaz per desitjar-los que puguin continuar treballant pel poble. 
Finalment expressa el seu desig que els propers 4 anys siguin com aquests 
últims. 
 
La Sra. Rosa Maria Díaz dóna les gràcies a tots i diu que ha estat molt bé. 
 
A continuació, l’alcaldessa dóna una placa a tots els membres de l’actual 
corporació, i es produeixen aplaudiments. 
 
I essent dos quarts de deu del vespre, l’alcaldessa en funcions aixeca la sessió, 
de la qual jo, com a secretari, estenc aquesta acta. 
 
 
       Vist i plau 
El secretari interventor    L’alcaldessa e. f. 
 
 
 
 
 
 
Cristian Cimadevilla Magrí    Rosa Pujol Esteve 
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