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EXTRACTE DE L’ ACTA  DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE 26 DE 
SETEMBRE DE 2014, ADAPTADA A LA LLEI ORGÀNICA 15/1999, DE 13 DE 
DESEMBRE, DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL (LOPD) 
 
A Cubelles, el dia 26 de setembre de 2014, a les 13:30 hores, i prèvia convocatòria, es 
reuneixen a la sala d’exposicions del CSIDE, segons acord de Ple de data 19 de maig 
de 2008, sota la presidència de l’Alcaldessa Presidenta, Sra. Mònica Miquel i Serdà, 
els membres següents:  
 
- Sra. Maria Lluïsa Romero Tomás, 1a Tinenta d’alcaldia 
  
- Sr. Narcís Pineda i Oliva, 2n Tinent d’alcaldia 
 
- Sra. Lídia Pàmies i Etaix, 4a Tinenta d’alcaldia 
 
-  Sr. José Manuel Écija Albalate, 5è Tinent d’alcaldia 
 
- Sr. Pere Lleó Gelabert, regidor d’Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida 
 
- Sra. Noemí Cuadra Soriano, regidora de Convergència i Unió 
 
- Sr. Antoni Miquel Lara Torres, regidor de Convergència i Unió 
 
-  Sra. Rosa Montserrat Fonoll Ventura, regidora d’Unitat Cubellenca-Reagrupament 
 
-  Sr. Josep Maria Hugué Oliva, regidor d’Unitat Cubellenca-Reagrupament 
 
-  Sr. José Manuel Ardila Contreras, regidor d’Unitat Cubellenca-Reagrupament 
 
- Sra. Joana Navarrete Jiménez, regidora del Partit Popular de Catalunya 
 
-  Sra. Noemí Boza Cano, regidora del Partit Popular de Catalunya 
 
- Sra. Ana Maria Martínez Gallemí, regidora d’Entesa per Cubelles-FIC 

 
Actua com a secretària la Sra. Carme López-Feliu i Font, Secretària General de la 
Corporació. 
 
Hi assisteix també, la Sra. Rosa M. Almirall i Domènech, interventora de la corporació 
 
Excusa la seva assistència el Sr.  Francesc Xavier Grau Roig, 3r Tinent d’Alcaldia i el   
Sr. Luis Francisco Alamán i Catalán, regidor del Partit Popular de Catalunya 
 
 
ORDRE DEL DIA 
 
ALCALDIA/PRESIDÈNCIA 
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1.- DONAR COMPTE AL PLE DE LA RENÚNCIA DEL CÀRREC DE REGIDOR DEL 
SR. XAVIER BARAZA SÀNCHEZ DEL GRUP MUNICIPAL DE UNITAT 
CUBELLENCA-REAGRUPAMENT  
 

Vist el document de renúncia del càrrec subscrit pel regidor del grup municipal de UC-
Reagrupament, Sr. Xavier Baraza Sánchez, presentat per registre d’entrada núm. 
2014/9900, de 17 de setembre, i del següent tenor literal: 
 

“Que amb data d’avui, 17 de setembre de 2014, presento la meva renúncia a l’Acta de 
regidor que ocupo en aquest Ajuntament. Demano es prenguin les accions pertinents 
per portar a terme aquesta petició” 
 

Per aquests motius es dóna compte al Ple de la renúncia del càrrec de regidor del Sr. 
Xavier Baraza Sánchez del grup municipal d’UC-Reagrupament, d’acord al que 
disposa l’article 9 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 
Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre 
 

Els membres del Ple municipal en resten assabentats.  
 

2.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL SUPORT DE L’AJUNTAMENT DE CUBELLES 
A LA CONVOCATÒRIA DE CONSULTA SOBRE EL FUTUR POLÍTIC DE 
CATALUNYA DEL 9 DE NOVEMBRE DE 2014 
 

Com qualsevol altre poble del món, els catalans i catalanes tenim el dret a decidir el 
nostre futur en llibertat, un dret que està reconegut en els principals tractats 
internacionals. Un futur que s’emmiralla en un cultura, una llengua i unes tradicions 
pròpies avalades per segles i segles d’història que s’estronquen ara fa 300 anys, amb 
la Guerra de Successió, i amb els Decrets de Nova Planta que aboleixen les 
constitucions catalanes i les institucions pròpies.  
 

Aquest any 2014, també coincideix amb el centenari de la creació de la Mancomunitat 
de Catalunya, com a expressió institucional de la nostra voluntat d’autogovern, i amb el 
setanta-cinquè aniversari de l’entrada de les tropes franquistes a Catalunya, fet que va 
comportar la supressió de la Generalitat, l’exili republicà, l’inici de la dictadura i d’una 
cruel repressió, que va tenir una expressió especialment brutal en el posterior 
assassinat del president Companys. 
 

Enguany celebrem 5 anys de la primera consulta popular a Arenys de Munt, un fet que 
ens va fer adonar que aquesta via era possible, i que va evidenciar que hi havia molts 
catalans i catalanes que estàvem disposats a tirar endavant i a mobilitzar-nos per 
demostrar la voluntat majoritària del poble català de voler decidir el futur votant. La 
sentència del Tribunal Constitucional anul·lant part de l’articulat de l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya del 2006 aprovat pel nostre Parlament i referendat pel poble 
de Catalunya va propiciar la primera manifestació multitudinària de rebuig a l’actitud 
del govern estatal l’any 2010. De llavors ençà n’han estat moltes més, amb la 
convocatòria de la societat civil i el suport de la majoria de les forces polítiques del 
país. Vam omplir Barcelona el 2012, vam travessar Catalunya amb la Via Catalana el 
2013 i aquest onze de setembre de 2014 hem tornat a demostrar al món la rellevància 
i la transcendència del procés construint una V que des de la plaça de les Glòries s’ha 
estès per tot Barcelona. La mobilització popular i cívica de la ciutadania i les entitats, 
han exercit de pressió constant per garantir el procés. 
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Una gran majoria social de Catalunya ens ha demostrat en els darrers anys que està a 
favor de l’autodeterminació dels pobles i que reivindica el dret a decidir i vol exercir-lo 
per tal de recuperar llibertats perdudes. Un moviment transversal tant a nivell territorial 
com social i polític perquè es sustenta en l’essència de la democràcia i, per tant, insta 
al Govern i al Parlament a prendre decisions que representin a la majoria dels catalans 
i de les catalanes. Davant aquesta reivindicació democràtica els partits polítics no s’hi 
poden girar d’esquena. Un moviment social que ha optat per la via pacífica, pel diàleg, 
per la defensa ferma d'uns objectius polítics clars, i que respon al genuí caràcter 
català, moderat però ferm en els seus objectius, vinculat a tota una història i tradició de 
compromís i activisme per la conquesta del seus drets ciutadans, socials i nacionals. 
 

Constatem que el procés que viu Catalunya ha de comportar, per a ser creïble i 
il·lusionant per a la ciutadania, el compromís de totes les forces polítiques d’iniciar una 
nova etapa del país marcada per la defensa i ampliació de l’estat de benestar, el 
combat contra l’atur, la pobresa i les desigualtats, i la lluita, sense excuses, ni treva, ni 
excepcions, contra la corrupció. 
 

La Nació Catalana, amb una llengua i una forma de vida pròpies en l’ordre social, 
econòmic, jurídic i polític té dret a la seva autodeterminació, com qualsevol altra nació. 
Aquest dret és un principi fonamental dels Drets Humans i està recollit en la Carta de 
les Nacions Unides així com també al Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics.  
El Parlament de Catalunya acaba d’aprovar per una majoria àmplia i transversal de les 
forces parlamentàries la Llei de consultes populars no referendàries i participació 
ciutadana, després d’haver seguit totes les passes que la legislació actual determina. 
Aquesta llei ha estat avalada pel Consell de Garanties  Estatutàries i dóna empara 
legal a la consulta sobre el futur polític de Catalunya. 
 

El president de la Generalitat de Catalunya, M. Hble. Sr. Artur Mas convoca a la 
ciutadania de Catalunya per la consulta del dia 9 de novembre de 2014, una consulta 
que hem demanat i que ens hem compromès a tirar endavant els ajuntaments catalans 
de forma reiterada.  
 

Els ajuntaments garantirem la llibertat individual i el procés democràtic, facilitant tots 
els recursos i les eines necessàries per fer possible la celebració de la consulta de 
forma coordinada amb el departament competent del govern de la Generalitat de 
Catalunya. Així mateix fem una crida a la ciutadania a participar-hi de manera activa, 
cívica i pacífica. 
 

ACORDS 
 

1. Mostrar el suport a la convocatòria de la consulta del 9 de novembre de 
2014, per decidir lliurement el futur de Catalunya dins l’exercici dels nostres 
drets democràtics i prendre el compromís de l’Ajuntament de Cubelles amb 
la realització de la mateixa, facilitant tots els recursos i les eines 
necessàries per fer-la possible, fent una crida a la participació. 
 

2. Donar ple suport al president i al govern de la Generalitat, al Parlament de 
Catalunya i als partits polítics que donen suport a la convocatòria i a la 
materialització de la consulta del 9 de novembre dins el marc legal que és la 
Llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana, 
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aprovada pel Parlament de Catalunya, ja que respon a la voluntat 
majoritària del poble català i dels seus representants. 

 

3. Comunicar aquest acord en el període de 5 dies des de la seva aprovació al 
president de la Generalitat de Catalunya i a la presidenta del Parlament de 
Catalunya i als grups parlamentaris. També a l’Associació de Municipis per 
la Independència (AMI) i a l’Associació Catalana de Municipis (ACM) qui ho 
trametran de forma conjunta al president del Govern Espanyol, al president 
del Congrés dels Diputats, al secretari general de les Nacions Unides, al 
president del Parlament Europeu, al president del Consell de la UE i al 
president de la Comissió Europea. 

 

La Sra. Martinez explica que des d´EC-FIC donen el total suport a la moció i a la 
convocatòria de la consulta del proper dia 9 de novembre, per poder decidir lliurement 
el futur de Catalunya.  Diu que Entesa per Cubelles és un partit del poble de Cubelles, 
i com a tal, defensen els drets dels seus vilatans i, per tant, el futur polític del poble.  
Continua dient que, al ser un partit democràtic, sempre defensaran el dret a poder 
manifestar-se lliurement, de forma democràtica, ordenada i expressant la voluntat del 
poble, fent ús del dret fonamental a decidir i exercir-lo a les urnes.   
 

Continua considerant que, com a representants escollits a les urnes, tenen l’obligació 
d’escoltar al poble, ja que reclama de manera majoritària que els facilitin els mitjans 
per poder votar i realitzar la consulta, i que l’exemple més proper va ser el moviment 
realitzar el dia de la Diada de Catalunya, on diu que quedar palès que el poble es vol 
expressar lliurement i democràtica, respectant la decisió final, sigui quina sigui. 
 

Afegeix que no li agradaria escolar al plenari, tal com ha succeït en altres poblacions, 
que la llei aprovada per a realitzar la consulta és inconstitucional; considera que el que 
és inconstitucional és el no preservar els drets fonamentals dels ciutadans, com el dret 
a l’habitatge o al treball digne, recollits a la Constitució, obviats quan es realitzen 
desnonaments a famílies senceres, pel fet de quedar-se sense ingressos per perdre la 
feina. 
 

La Sra. Martínez conclou dient que 887 municipis, dels 947 que hi ha a tot Catalunya, 
ja s’han adherit a la petició de consulta. 
 

La Sra. Cuadra comenta que per CIU és un punt molt fàcil de defensar, ja que 
demanen el que els catalans i catalanes sol·liciten, exercir un dret reconegut 
democràticament, el dret a votar i, per tant, expressar lliurament a les urnes el futur 
que volen pel seu país.  Explica  que Catalunya té una llengua, una cultura i una 
història que l’avalen en un procés que s’ha iniciat molt pacíficament i dialogant de la 
mà de diversos partits polítics i que, per tant, no ha estat un caprici d’una persona.   
 
Seguidament, comenta que al procés s’hi han adherit entitats com l’Assemblea 
Nacional Catalana i Òmnium Cultural, a l’igual que molts catalans i catalanes, famílies 
que viuen en aquest país de diverses procedències.  Diu que la societat civil catalana 
ha demanat al Molt Honorable President de la Generalitat, el Sr. Artur Mas, que iniciï el 
procés i que no tanqui els ulls al que es fa des de Madrid, i per això cal donar suport al 
President, perquè continuï amb el procés, ja que, diu, que ha estat de la forma més 
encertada.    
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La Sra. Cuadra indica que la majoria de partits van aprovar la Llei de Consultes al 
Parlament de Catalunya; que 887 municipis de Catalunya han aprovat la moció i que 
cal deixar que els catalans i catalanes puguin decidir a les urnes i respectar el resultat.  
Conclou dient que el vot de CIU serà a favor. 
 

La Sra. Navarrete diu que el vot del PPC serà en contra.  En primer lloc, comenta que 
ha de denunciar l’ús partidista que es fa a l’Ajuntament amb l’objectiu de donar suport 
a una consulta que no te cabuda a la legalitat vigent democràtica. Explica que 
Catalunya mai va tenir tanta competència, ni tanta sobirania política com a l’actualitat, 
que no es tracta només d’una democràcia, ja que la democràcia no s’entén sense el 
respecte a les lleis. Continua dient que les lleis, en democràcia, es canvien, ni es 
desobeeixen ni s’ignoren. El dret a l’autodeterminació del dret internacional és un dret 
dels territoris colonitzats i Catalunya no ha estat mai una colònia, sinó que ha estat una 
part integrant d’Espanya. Afegeix que l’aval del Consell de Garanties Estatutàries ho 
ha estat només amb els vots proposats per CIU i ERC, ja que els del PSC, PPC i ICV 
s’hi van oposar.   
 

Continua la Sra. Navarrete explicant que quan el PSC i el PPC van preguntar per la 
constitucionalitat de la consulta, no els hi van contestar, perquè saben que no té 
cabuda ni a la Constitució i a l’Estatut de Catalunya. Seguidament, diu que la 
Independència de Catalunya no és una competència de la Generalitat i que utilitzar 
aquesta llei vulnera l’article 122 de l’Estatut de Catalunya que estableix que les 
consultes s’han de realitzar sobre les competències de la Generalitat, a més – afegeix- 
aquesta llei pretén anomenar consultes no referendaries al que en realitat és un 
referèndum, però en canvi, la pròpia llei prohibeix preguntar sobre impostos o 
retallades.  
 
La Sra. Navarrete diu que vol saber qui ha presentat al Ple aquesta proposta, i donat 
que 887 ajuntaments han realitzat plens extraordinaris per presentar aquesta proposta, 
que assumeixin el cost d’aquest. Per últim, conclou, explicant que la situació és clara, 
que ha de votar Espanya, perquè Catalunya és Espanya, ja que la democràcia és el 
que ens permet, diàleg sense insults. 
 

La Sra. Romero comença dient que el Partit Socialista vol felicitar a totes les 
organitzacions que han realitzat de les diferents mobilitzacions els darrers dies, com 
ara la Via Catalana, pel gran civisme demostrat deixant palès que les reivindicacions 
es poden realitzar d’una forma pacífica i cívica.  Explica que volen que, tant la consulta 
com el seu resultat, tingui tota la validesa possible i credibilitat, tant pel respecte que 
es mereixen els votants com per la resta del món. Demanen que el diàleg sigui la gran 
eina per resoldre el problema polític existent entre Catalunya i Espanya. Diu que han 
d’estar les forces polítiques, com els parlaments i els governs, els que han de 
solucionar els problemes, no crear-los ni esquivar-los, i pensar que darrera de les 
seves decisions, estan les persones, siguin o no votants seves, les que fan que el 
sistema funcioni, i per tant, es mereixen tot el respecte.  
 
Seguidament, explica que si el procediment s’hagués fet correctament, no s’estaria 
celebrant el ple extraordinari; que algun grup municipal socialista espera que la 
consulta, sobre el futur polític de Catalunya pugui celebrar-se per poder defensar 
cadascun les seves opinions, sigui quina sigui: la independència, el federalisme, 
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l’autonomia o d’altres alternatives que puguin sorgir, però que la consulta ha de ser 
legal i que s’expliqui a la ciutadania els arguments reals i verdaders.   
 
Continua indicant que el PSC, ha donat vot particular a cada un dels seus membres, 
això no obstant, explica que votaran en contra de la proposta, no a la consulta legal i 
referendària, sinó al 9N, sempre que no estigui totalment legalitzada i amb els 
paràmetres legals. 
 

La Sra. Fonoll explica que Catalunya és una nació mil·lenària que al llarg dels segles 
ha mantingut l’essència com a poble obert i integrador i, alhora, ha sabut construir un 
país compromès amb la seva llengua, cultura, democràcia i llibertat.  Tot i que no ha 
estat fàcil, ja que la seva història ha estat plena d’intents d’harmonització  i 
sotmetiment d’altri.  Avui, continua dient, torna a passar per moments difícils i alhora 
molt apassionants; que s’ha arribat a aquest punt després d’un llarg camí de greuges 
en política identitària, social i sobretot en política econòmica de l’estat vers a 
Catalunya, que amb voluntat de diàleg Catalunya busqui un nou encaix dins de l’estat 
plurinacional i reconegui el fet diferencial com a nació i un millor finançament.  Diu que 
amb aquesta voluntat, es va redactar l’Estatut de Catalunya, referendat pels catalans i 
catalanes, però que va començar una ferotge campanya d’anticatalanisme de diferents 
sectors civils, polítics i mediàtics de l’Estat que finalitzà amb una sentència polititzada 
pel Tribunal Constitucional, retallant i escapçant l’Estatut.   
 
Continua dient que, com altres vegades, a la història de Catalunya, aquesta no s’ha 
donat per vençuda, i farà més evident tot un moviment social i polític del rebuig de la 
sentència i una autoafirmació on es posarà de relleu la voluntat del poble de 
Catalunya, el voler decidir el seu futur de forma legítima, pacífica i democràtica i que 
aquesta força ha quedat palesa en les quatre últimes manifestacions, en les quals 
s’han mobilitzat més 1.500.000 de persones.  Diu que s´ha convocat una consulta el 
proper 9 de novembre emparant-se en la llei de consultes popular i no referendaris, 
aprovada recentment per amplia majoria al Parlament i, per tant, té el marc legal que 
l’empara.  
 

La Sra. Fonoll conclou dient que UC-Reagrupament, tot i tractar-se d’un partit 
municipalista, donarà suport al procés de convocatòria de la consulta, al President de 
la Generalitat, Sr. Artur Mas i al Parlament de Catalunya perquè facin tot el possible 
perquè els ciutadans puguin decidir el seu futur.   
 

El Sr. Pineda explica que la moció és fruit del consens assolit entre els partits pro 
consulta, com ara ICV, EUIA, EMP, CUP, CDC, UDC, ERC i entitats municipalistes.  
Diu que la seva coalició ha jugat un paper molt important al situar diferents elements 
inclosos a la moció, com la celebració d’altres esdeveniments històrics enguany com el 
centenari de la Mancomunitat de Catalunya o el 75è aniversari de l’exili republicà.  
També s’ha contribuït que la moció s’ubiqués en el terreny del dret a decidir i el dret 
democràtic al vot el dia 9 de novembre, i no en l’hipotètic resultat positiu a la consulta. 
 
A continuació, comenta que els agrairia que tothom es sumés a aquest dret, que es 
possible a nivell individual fer-ho i s’ha fet; vol expressar la satisfacció per l’èxit de 
mobilització pacífica i massiva durant la Diada Nacional, felicitar a la ciutadania que hi 
va participar i constatar que ha estat la voluntat majoritària del poble català de voler 
decidir el seu futur.  Explica que la mobilització pel dret a decidir no es només pels 
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nostres drets nacionals, que hi estan afectats, sinó també pels drets socials, els drets 
laborals i la mateixa democràcia. 
 

El Sr. Pineda continua explicant que a l’article 122 de l’Estatut preveu la competència 
exclusiva de la Generalitat en matèria de consultes populars d’àmbit local. Que 
l’objecte de les consultes són les qüestions polítiques de transcendència especial per a 
la ciutadania en l’àmbit de les competències de la Generalitat de Catalunya, i que ICV 
proposa una consulta amb total garantia democràtica i que es pugui realitzar a tot 
Catalunya amb registre de votants, espais de votació amb assistència de funcionaris i 
composició de meses i membres de mesa, amb normalitat cívica i credibilitat davant la 
comunitat internacional. 
 
Finalment, el Sr. Pineda diu que en el context de retallades en l’àmbit de l’educació, la 
salut i el benestar, on es manté la transferència de recursos del sector públic al privat, 
mitjançant convenis, concessions i privatitzacions i amb una xifra alarmant de 
desnonaments, de pobresa infantil o de famílies sense ingressos, el procés que viu 
Catalunya ha de comportar, per a ser creïble i il·lusionant per a la ciutadania, el 
compromís de totes les forces polítiques d’iniciar una nova etapa del país marcada per 
la defensa i ampliació de l’estat de benestar, el combat contra l’atur, la pobresa i les 
desigualtat, i la lluita sense excuses ni treva ni excepcions, contra la corrupció.  Per 
tant el vot d’ICV-EUIA serà a favor, ja que volen votar el proper 9 de novembre. 
 

Es sotmet a votació la proposta i s’aprova per 10 vots a favor ( 4 d’ICV-EUiA, 2 de 
CIU, 3 d’UC- Reagrupament i 1 d’EC-FIC) , cap abstenció i 4 vots en contra (2 del PSC 
i 2 del PPC). 
 

No havent-hi més assumptes per fer constar, l’ Alcaldessa presidenta aixeca la sessió, 
quan són les 13:55 hores. 
 

       
 


