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EXTRACTE DE L’ACTA DE PLE DE LA SESSIÓ CONSTITUTIVA D’11 DE 
JUNY DE 2011, ADAPTADA A LA LLEI ORGÀNICA 15/1999, DE 13 DE 
DESEMBRE, DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL 
(LOPD) 

 
 
A la vila de Cubelles, quan són les 12,05 hores del dia 11 de juny de 2011, es 
reuneixen a la sala d’exposicions del CSIDE, segons acord de Ple de 19 de maig de 
2008, en conformitat amb l’article 195 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del 
règim electoral general, en concordança amb l’article 37.1 del Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial 
decret 2568/1986, de 28 de novembre, els regidors i regidores que el passat 31 de 
maig van ser proclamats electes per la Junta Electoral de la Zona, com a 
conseqüència dels resultats de les últimes eleccions locals, convocades pel Reial 
decret 424/2011, de 28 de març (publicat al BOE núm. 75, de 29 de març de 2011), 
que a continuació es relacionen, que constitueixen la totalitat dels regidors i regidores 
electes d’aquesta corporació, amb la finalitat de celebrar la sessió pública de 
constitució de l’Ajuntament, assistits per mi, la secretària general de la corporació, que 
dono fe de l’acte, i per la interventora. 
 
 
Regidors i regidores electes assistents:  
 
-  Sra. Mònica Miquel i Serdà, regidora d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra 
Unida i Alternativa-Entesa. 
 
- Sr. Narcís Pineda Oliva, regidor d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i 
Alternativa-Entesa 
 
- Sra Lídia Pàmies Etaix, regidora d’Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida i 
Alternativa-Entesa -. 
 
- Sr. Pere Lleó  Gelabert, regidor d’Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida i 
Alternativa-Entesa -. 
 
- 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 
 
- Sr. Xavier Baraza Sánchez, regidor d’Unitat Cubellenca-Reagrupament 
 
- Sra. Maria Lluïsa Romero Tomás, regidora del Partit dels Socialistes de Catalunya-
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Progrés Municipal  
 
- Sr. Francesc Xavier Grau Roig, regidor del Partit dels Socialistes de Catalunya-
Progrés Municipal  
 
- Sr. José Manuel Ecija Albalate, regidor del Partit dels Socialistes de Catalunya-
Progrés Municipal  
 
- Sra. Joana Navarrete Jiménez, regidora del Partit Popular 
 
- Sr. Luis Francisco Alamán i Catalán, regidor del Partit Popular  
 
- Sra. Noemí Boza Cano, regidora del Partit Popular. 
 
- Sra. Noemí Cuadra Soriano, regidora de Convergència i Unió 
 
- Sr. Antoni Miquel Lara Torres, regidor de Convergència i Unió 
 
-  Sra. Ana Maria Martínez Gallemí, regidora d’Entesa per Cubelles-FIC 
 
Secretària general: 
 
Sra. Carme López-Feliu i Font 
 
Interventora: 
 
Sra. Rosa M. Almirall i Domènech 
 
La secretària general de la corporació explica que el procediment de constitució de 
l’Ajuntament, en conformitat amb el que disposa  la legislació electoral vigent, implica 
la realització de les operacions següents: 
 

1r. Constitució de la Mesa d’edat, formada pels regidors o regidores electes de 
major i menor edat. 
 
2n. Acreditació dels regidors i regidores electes davant la mesa d’edat, mitjançant 
la presentació de la credencial expedida per la Junta Electoral de Zona i el DNI 

 
3r. Jurament o promesa del càrrec de regidor i regidora, mitjançant la fórmula 
legalment prevista d’acatament a la Constitució. 

 
4t. Elecció d´alcaldessa del municipi. 

 
Seguidament, la secretària general procedeix a cridar els regidors i regidores electes 
de major i menor edat, amb l’objecte de constituir la mesa d’edat, la qual, en 
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conformitat amb l’article 195.2 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim 
electoral general i l’article 37.2 del reglament d’organització, funcionament i règim 
jurídic de les corporacions locals, estarà constituïda pel regidor electe de major edat, 
Sr.José Manuel Ecija Albalate, i per la regidora electa de menys edat, Sra. Noemí 
Cuadra i Soriano; actua com a president el regidor de major edat, i com a secretària de 
la mesa, la secretària general de la corporació.  
 
Seguidament, la secretària general convida els regidors citats que, prèvia acreditació 
davant seu, amb la presentació del document nacional d’identitat, pugen a l’estrada i 
ocupen els llocs destinats a l’efecte, restant així constituïda la Mesa d’edat. 
 
Declarada oberta la sessió, per ordre del president de la Mesa d’edat, la secretària 
general procedeix a la lectura del nom i cognoms de cada un/a dels regidors i 
regidores electes que assisteixen a la sessió, els quals, d’un en un, es dirigeixen a la 
Presidència acreditant la seva personalitat mitjançant la presentació del document 
nacional d´identitat, que és contrastada per part dels membres de la Mesa d’edat amb 
la credencial presentada,  
  
- Sra. M. Lluïsa Romero Tomás 
- Sr. Pere Lleó Gelabert 
- Sra. Joana Navarrete Jiménez 
- Sra. Rosa Montserrat Fonoll Ventura 
- Sra. Ana Maria Martínez Gallemí 
- Sra. Mònica Miquel Serdà 
- Sr. Xavier Grau Roig 
- Sra. Lídia Pàmies Etaix 
- Sr. Narcís Pineda Oliva 
- Sr. José Manuel Ardila Contreras 
- Sr. Luís Francisco Alamán Catalán.  
- Sr. Josep Maria Hugué Oliva 
- Sr. Antoni Miquel Lara Torres 
- Sra. Noemí Boza Cano 
- Sr. Xavier Baraza Sánchez 
 
Un cop els regidors i regidores han acreditat la seva personalitat i ocupat el seu escó, 
es comprova el nombre d’assistents i la secretària general anuncia que existeix el 
quòrum suficient per continuar amb la sessió. 
 
Tot seguit, i una vegada comprovat que tots els regidors i regidores electes han 
formulat les declaracions a les quals es refereix l’article 75.5 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases del règim local, per part de la vocal de la Mesa d´edat, 
Sra. Noemí Cuadra Soriano, es sol·licita que si existeix algun regidor o regidora 
afectat/ada per alguna de les causes d’incompatibilitat previstes per la Llei orgànica del 
règim electoral general, i l’altra legislació concordant, ho manifesti en aquest moment.  
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No efectuant-se cap declaració per part del regidors ni regidores, s’entén que 
aquests/es no es troben afectats per cap de les causes d’incompatibilitat 
sobrevingudes amb posterioritat a la seva proclamació, previstes en l’article 178 de la 
Llei 5/ 1986, de 19 de juny i l’altra legislació aplicable. 
 
Acte seguit, la Sra. Noemí Cuadra Soriano sol·licita que tots els regidors i regidores es 
posin dempeus i que la secretària general procedeixi a la lectura de la fórmula de 
jurament o promesa establerta pel Reial decret 707/79, de 5 d’abril.  
 
La secretària general formula la següent pregunta: 
 
“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les 
obligacions del càrrec de regidor o regidora de l’Ajuntament de Cubelles, amb 
lleialtat al Rei, i respectar i fer respectar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de 
Catalunya?” 
 
A continuació la secretària general procedeix a nomenar cadascun/a dels/les regidors i 
regidores, els quals, de forma individualitzada, emeten el seu jurament o promesa de 
respecte a la Constitució i a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, de la manera següent: 

Regidors i regidores: 
 
Sr. José Manuel Ecija Albalate    “Sí, ho prometo” 
Sra. M. Lluïsa Romero Tomás    “Sí, ho prometo” 
Sr. Pere Lleó Gelabert     “Sí, ho prometo” 
Sra.Joana Navarrete JIménez    “Sí, ho juro” 
Sra. Rosa Montserrat Fonoll Ventura  “Sí, ho prometo” 
Sra.Ana M. Martínez Gallemí     “Sí, ho prometo” 
Sra. Mònica Miquel i Serdà     “Sí, ho prometo” 
Sr. F. Xavier Grau Roig     “Sí, ho prometo” 
Sra. Lídia Pàmies Etaix     “Sí, ho prometo” 
Sr. Narcís Pineda Oliva     “Sí, ho prometo” 
Sr.José Manuel Ardila Contreras    “Sí, ho prometo” 
Sr. Luís Francisco Alamán Catalán    “Sí, ho juro” 
Sr. Josep M. Hugué Oliva     “Sí, ho prometo” 
Sr. Antoni Miquel Lara Torres    “Sí, ho juro per imperatiu legal” 
Sra. Noemí Boza Cano     “Sí, ho prometo” 
Sr. Xavier Baraza Sánchez     “Sí, ho prometo” 
Sra. Noemí Cuadra Soriano       “Sí, ho prometo” 
 
A continuació el president de la Mesa d’edat declara constituït el nou Ajuntament de 
Cubelles. 
 
El president de la Mesa d’edat assenyala que tot seguit es procedirà a l’elecció de la 
nova alcaldessa de la vila, per la qual cosa dóna la paraula a la secretària general, 
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amb l’objecte d’explicar el procediment d’elecció d’aquesta. 
 
La secretària general explica que és procedirà a l’elecció de la nova alcaldessa de la 
vila, segons el procediment previst per l’article 196 de la Llei orgànica  del règim 
electoral general. Serà escollida alcaldessa la 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.  
 
A continuació, indica que el sistema de votació serà l´ordinari, és a dir, a mà alçada, 
per acord previ de les candidates a l´Alcaldia. Poden ser candidates totes les regidores 
que encapçalin les seves corresponents llistes. 
 
Després d’això, el president de la Mesa d’edat, pregunta quines regidores que 
encapçalin les seves corresponents llistes presenten candidatura. 
 

- La cap de llista d´EC-FIC, Sra. Ana María Martínez i Gallemí, diu que no 
presenten candidatura. 

- La cap de llista de CiU, Sra. Noemí Cuadra Soriano, diu que no presenten 
candidatura. 

- La cap de llista del PSC-PM, Sra. Maria Lluïsa Romero Tomás, diu que 
presenta candidatura a l’Alcaldia.  

- La cap de llista del PP, Sra. Joana Navarrete Jiménez, diu que no presenten 
candidatura 

- La cap de llista d’UC-Reagrupament, Sra. Rosa M. Fonoll Ventura, diu que no 
presenten candidatura. 

- La cap de llista d’ICV-EUiA-E, Sra. Mònica Miquel i Serdà, diu que presenta 
candidatura a l’ Alcaldia. 

 
El president de la mesa indica que queden proclamades les candidatures següents:   
     

- Sra. M. Lluïsa Romero i Tomás, del Partit dels Socialistes de Catalunya-
Progrès Municipal 
 
- Sra. Mònica Miquel i Serdà, del Partit d’Iniciativa per Catalunya Verds 
Esquerra Unida i Alternativa-Entesa. 

 
Seguidament, la secretària general explica que el sistema de votació serà el següent: 
proclamades les candidates a l´Alcaldia, els diferents regidors i regidores votaran a 
favor de la candidata que escullin de manera que la votació serà única. 
 
Es realitza la votació de les diferents candidates presentades, amb el següent resultat: 
 
Vots a favor de la Sra. M. Lluïsa Romero Tomàs:  3 vots del PSC-PM 
 
Vots a favor de la Sra. Mònica Miquel i Serdà: 11 vots (4 d’ICV-EUiA-E, 4 d’UC-
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Reagrupament i 3 del PP). 
 
Abstencions:      3 vots (2 de CiU i 1 d’EC-FIC) 
 
 
Realitzat l’escrutini, i, havent obtingut la majoria absoluta dels vots requerida per 
l’article 196 de la Llei Electoral general, la regidora Sra. Mònica Miquel i Serdà, 
d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa-Entesa, queda 
proclamada alcaldessa de l’Ajuntament de Cubelles. 
 
El president de la Mesa d’edat demana a la Sra. Mònica Miquel i Serdà que es dirigeixi 
a la Mesa, i li pregunta: 
 
 “Accepta vostè el càrrec d’ alcaldessa de Cubelles?”. 
 
 La Sra. Mònica Miquel i Serdà respon:  “Sí, l´accepto” 
 
El president de la Mesa d’edat dóna la paraula a la secretària perquè procedeixi a la 
lectura de la fórmula de jurament o promesa d’acatament a la Constitució. 
 
La secretària general pregunta: 
 
“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les 
obligacions del càrrec d’alcaldessa de l’Ajuntament de Cubelles, amb lleialtat al 
Rei, i respectar i fer respectar la Constitució i l´Estatut d’Autonomia de 
Catalunya?” 
 
Sra. Mònica Miquel i Serdà     “Sí, ho prometo”. 
 
A continuació el president de la mesa fa lliurament a l´alcaldessa del bastó d´Alcaldia i 
la Sra. Mònica Miquel i Serdà ocupa la Presidència. 
 
En aquest moment queda dissolta la Mesa d’edat, i el president i la vocal, abandonen 
la presidència i es dirigeixen als seus respectius escons. 
 
La Sra. alcaldessa procedeix a donar la paraula als caps de llista dels diferents grups 
polítics municipals, de menor a major representació, invitant-los, si ho desitgen, a 
donar una explicació de vot. 
 
En primer lloc, dóna la paraula a la cap de llista del grup municipal Entesa per 
Cubelles - FIC,  Sra. Ana M. Martínez i Gallemí, que manifesta literalment el següent: 
 
"Sra. alcaldessa, senyores i senyors regidors, veïns i amics, bon dia a tothom. 
 
Si em permeteu una breu referència personal, us diré que durant el recorregut de 
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gairebé 5 anys que m’ha portat fins aquí, moltes vegades m’he preguntat quins 
sentiments impregnarien el meu esperit al participar en un acte tan especial com el 
que celebrem ara i aquí, i el que us puc dir és que l’únic sentiment que avui 
m’acompanya és el de l’agraïment. Sento un profund agraïment per totes les persones 
que durant tots aquests anys m’han ajudat i recolzat, i sobretot  agraïment a les 
persones que han dipositat la confiança en el projecte d’Entesa per Cubelles. 
 
Com a representant elegida pel poble de Cubelles per els propers 4 anys, compareixo 
davant de vosaltres encara amb més il·lusió que la del primer dia, amb la voluntat de 
servir amb humilitat i responsabilitat el poble que estimo, i amb l’esperança i també 
amb la convicció que pels gairebé 15.000 habitants que han escollit Cubelles per viure-
hi,  és possible un futur millor. 
 
L’aritmètica electoral ens ha situat a l’oposició del consistori i en conseqüència sé que 
no puc demanar a la resta de grups que assumeixin en la seva totalitat el programa 
que Entesa per Cubelles vam presentar al poble. Però el que sí que podem és apel·lar 
al seu sentit de la responsabilitat per aconseguir una bona governança pel poble. Cal 
fer un exercici constant de diàleg, de recerca de consensos i d’acords. He de dir que 
em sento honrada de formar part d’aquest consistori, i d’haver contribuït en nombroses 
ocasions a assolir pactes molt importants en favor del poble de  Cubelles, treballant 
des de l’oposició. 
 
Farem front, aquest futur que tot just ara comença i a les enormes incerteses i 
dificultats que viu el nostre poble. La crisi econòmica, amb clara repercussió entre els 
nostres veïns; les seves conseqüències socials, manifestades sobretot en l’atur, la 
precarietat, la pobresa i el risc d’exclusió d’una part significativa de la nostra població; 
la crisi de les finances públiques, que amenaça el manteniment i l’enfortiment del 
nostre estat del benestar, la crisi de confiança dels ciutadans en les institucions i en la 
política; i finalment, la crisi d’actituds i de valors, que van més enllà de la política, que 
afecta la societat i que ens aboca a una creixent desvinculació entre el legítim interès 
individual i el necessari bé comú. A tot això ens enfrontem, i ens enfrontarem, que no 
és poca cosa. 
 
En aquest sentit podeu estar segurs que Entesa per Cubelles tornarà a treballar per el 
nostre poble. Sento, per tant, la necessitat i el deure de subratllar que tenim un poble 
amb grans actius, en el que Entesa per Cubelles, hi confiem plenament. Tenim un 
poble que conserva un alt grau de ganes de fer coses. Un teixit associatiu viu i ben 
present al qui s’ha d’escoltar. Una cultura i un tarannà que segueixen definint la nostra 
identitat com a cubellencs. Una posició geogràfica que ens permet exercir una 
personalitat pròpia, i no només amb capacitat de sobreviure, sinó de projectar-se amb 
força cap al futur, ben empeltada d’aportacions i corrents molt diverses.  
 
Entesa per Cubelles és l’únic grup municipal representat en  aquest consistori  sense 
cap lligam a veus externes al municipi, i creu fermament en aquest poble i en la seva 
gent. Creiem en la capacitat de superació i de fer front a les dificultats.  
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El missatge de canvi que el poble de Cubelles ens ha donat el passat 22 de maig, 
pensem que va més enllà de la política o de formar un Govern. El canvi que el nostre 
poble reclama és també un canvi d’actituds, de maneres de fer i de valors. Permeteu-
me, per tant, que us parli de les actituds i els valors que Entesa per Cubelles reclama 
al nou Govern que avui es forma:  
 
Primer. Un govern per a tots els cubellencs, els hagin votat o no. 
 
Segon. Un govern transparent i clar,  tant a l’hora d’explicar com d’actuar  
 
Tercer. Un govern dialogant, i obert a totes les aportacions de tothom.  
 
Quart. Un Govern amb alt sentit municipal, és a dir, que no canviï tot allò que funciona 
bé només pel simple fet de canviar, com hem vist en els darrers anys.  
 
En definitiva, demanem al nou Govern no tan sols que respecti, sinó que es senti 
orgullós de tot allò que s’hagi fet bé per part d’anteriors Governs i que així ho defensi.  
 
Cinquè.  Un govern auster, honest i amb sentit de poble. Capacitat per prendre 
decisions basada en un diàleg ferm i seré, no buscant falsos protagonismes ni primant 
el benefici personal en detriment del benefici col·lectiu.  
 
No plantejo aquesta reflexió com un retret, sinó com una responsable i necessària 
expressió. En definitiva, els hi demanem un exercici de màxima responsabilitat. 
 
La Cubelles d’avui és fruit de moltes generacions que han contribuït per construir un 
poble i la història de Cubelles, de la que nosaltres en som hereus i continuadors. 
Tanmateix, els pobles els fan dones i homes concrets. Els líders només són aquells 
que interpreten el sentit de cada moment històric, els que troben el camí escoltant amb 
atenció el batec de la societat. Com a representant d’Entesa per Cubelles, vull escoltar 
avui el batec perquè em sento hereva de tots els que m’han precedit en el lideratge del 
nostre poble. De tots ells n’agafo el bo i millor, de tots ells en vull preservar el llegat 
més valuós. A tots ells els vull  donar les gràcies per haver dirigit el nostre poble i servit 
a la seva gent. En aquest nou camí que s’ha marcat amb el resultat de les eleccions 
del passat dia 22 de maig hem de ser capaços de encetar una nova transició, que no 
pas revolució. Jo, humilment, vull continuar fent aquest camí. Ara ens toca a nosaltres, 
a les noves dones i homes, de fer servir aquest camí i aquests valors amb encert per 
avançar. I començar una nova singladura.  
 
És responsabilitat d’un Alcalde o alcaldessa i del Govern, no tancar les portes als 
anhels d’un poble, així com evitar fractures internes que el portin a la frustració i al 
desengany. Per tant, els hi demanem com a gran repte per als propers 4 anys en el 
camí que iniciem. El que resulta decisiu no és l’èxit del Govern, sinó l’èxit del conjunt 
de la societat cubellenca. En aquest sentit el dret a decidir aconsella, i de fet, 
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requereix, que els temes sobre els quals s’exerceixi tinguin el suport de majories 
àmplies o qualificades, amb la finalitat de donar a la decisió tota la legitimitat i la força 
necessàries. Els veïns tenen dret democràtic a decidir el que mes els convé com a 
poble. 
 
Estem oberts i disposats a donar-los-hi el nostre suport i el recolzament necessari  per 
contribuir a la millor manera de forjar un futur sòlid basat en el respecte per el be del 
nostre poble de Cubelles. Però també els avancem que denunciarem tots els enganys 
i que estarem atents a la lliure interpretació de governar. Volem contribuir a guanyar-
nos la credibilitat a base d’explicar la veritat, per dura que sigui. 
 
Cubelles és un poble en moviment. Cubelles és una idea construïda amb els somnis, 
els anhels i el treball de dones i homes concrets, un poble viu perquè ha estat assumit 
i sostingut per diverses generacions fins al dia d’avui. Cubelles segueix essent poble, 
perquè els cubellencs, malgrat el nostre poder limitat, hem tingut i tenim el gran poder 
de creure en nosaltres mateixos. Per això Entesa per Cubelles ha sobreviscut a 
diversos intents de fer-la desaparèixer. Perquè per damunt de tot, hi ha una idea 
poderosa, atractiva i compartida que ens salva de les derrotes i ens projecta cap el 
futur: el resultats a les urnes, amb un augment de vots i la possibilitat de mantenir la 
representació davant de molts obstacles, es una realitat com a esperança en nosaltres 
mateixos i en la nostre formació. 
 
Des de la política no podem, ni devem, amagar, maquillar o desfigurar la realitat en 
benefici dels missatges. Nosaltres volem ser una oposició de fets i de paraula. Una 
oposició que s’explica, que pren decisions, i que compleix. Sense divorci entre 
l’explicació, els fets i el compliment dels compromisos. 
 
Així doncs, des d’Entesa per Cubelles felicitem a la Sra. Mònica Miquel per ser 
alcaldessa de la nostra vila. 
 
Aprofito la solemnitat d’aquesta sessió d’investidura per fer una crida a la nostre 
alcaldessa perquè això sigui una realitat. Aquesta crida que faig al compromís i a la 
responsabilitat descansa també en un deure moral. Les decisions que prenguem ara 
marcaran el rumb del poble durant temps més llargs que els que dura una sola 
legislatura. Tots estem cridats a posar el nostre gra de sorra per Cubelles. Tots tenim 
dret a participar de l’obra col·lectiva que suposa construir un poble.  
 
I acabo amb una reflexió: tanmateix, la vida t’ensenya que els fracassos i els èxits són 
relatius. Arribo a aquesta etapa lleugera d’equipatge, però a l’hora carregada d’il·lusió 
per poder fer un bon servei a Cubelles i continuar així ajudant a escriure algunes 
pàgines més de la història del meu poble. Vull donar les gràcies a tots els meus 
companys i integrants d’aquesta candidatura, els companys i amics que ens han 
ajudat al llarg de tots aquests anys, a tots i cadascú dels qui han confiat i confien en 
nosaltres; no us decebrem. 
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En benefici de Cubelles, desitjo i desitgem al govern tota classe d’encerts en la seva 
gestió.  
 
Moltes gràcies a tothom." 
 
Seguidament, l’alcaldessa dóna la paraula a la cap de llista de Convergència i Unió, 
Sra. Noemí Cuadra Soriano, que literalment diu el següent: 
 
"Bon dia a tothom; alcaldessa, regidors, regidores, a tots felicitats per aquest càrrec 
tant important que avui assolim. 
 
Des de CIU volem felicitar a la nova alcaldessa i al seu equip de govern i desitjar-los 
molts encerts en aquest nou projecte, pel bé del municipi i de tots els seus habitants. 
 
Després dels resultats obtinguts el passat 22 de maig, la nostra federació es disposa a 
treballar de valent per Cubelles, des de l’oposició, intentant aconseguir tot allò que ens 
vam marcar com objectius claus del nostre programa:  
 
- millorar la qualitat de vida dels cubellencs 
- intentar aconseguir que el fet de viure i treballar a Cubelles sigui una realitat,  
- i cohesionar tothom que ha escollit Cubelles per a viure-hi perquè esdevingui el 
municipi de tots. 
 
Volem agrair a totes les persones que ens han donat suport i a les persones que van 
dipositar la seva confiança en la nostra candidatura. Esperem no defraudar-los. 
 
Fruit dels resultats electorals, i de les posteriors negociacions treballarem a l’oposició 
sota les sigles de Convergència i Unió, una federació que ha demostrat al llarg de la 
seva història que defensa els interessos de Catalunya, i que té un projecte de país.  
 
Un projecte que com ja he anat dient, comença a cadascun dels municipis que el 
conformen. 
 
Treballarem de valent per defensar Cubelles i els cubellencs i les cubellenques 
recolzarem i donarem suport al nou govern municipal en tot allò que signifiqui una 
millora del municipi i dels seus habitants.  
 
Farem un oposició constructiva, aportant idees, esforç i treball per contribuir a la 
construcció d’una Cubelles millor i ens oposarem, evidentment,  a tot allò que 
considerem que no contribueix a la millora del municipi, perquè així  tenim la 
responsabilitat de fer-ho. 
 
El nostre vot a l’Alcaldia ha estat el d’abstenció perquè ens va sobtar la rapidesa en 
que es va signar el  pacte, i la falta de diàleg que hi va haver amb totes les altres 
formacions polítiques,  no sabem si realment hi va haver temps per treballar amb els 
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programes electorals, i arribar a consensos, però tot i amb això, com ja hem dit, ens 
trobaran al seu costat alhora de defensar i treballar per la millora del municipi i de la 
qualitat de vida de tots els cubellencs i cubellenques. 
 
Esperarem la presentació del pla de mandat, que confrontarà els tres programes 
electorals, i desitgem que aquest respongui a les necessitats del municipi. 
 
I, com no, volem acabar desitjant al nou equip de govern i a la senyora alcaldessa  
molts encerts en aquesta nova legislatura que avui comença, una legislatura que serà 
cabdal sobretot alhora de definir el nostre municipi, i de  treballar per augmentar els 
serveis i equipaments municipals. 
 
Moltes gràcies a tothom." 
 
La Sra. alcaldessa dóna la paraula a la cap de llista del Partit Popular, Sra. Joana 
Navarrete Jiménez, que literalment diu el següent: 
 
"Gràcies, senyora alcaldessa. Molt bon dia a tothom. Senyora alcaldessa, regidors, 
regidores: en primer lloc, vull donar les gràcies en nom del Partit Popular pel 
recolzament rebut aquests dies. En el moment que hem fet públic el pacte de govern 
ens hem sentit la il·lusió dels cubellencs i cubellenques. 
 
Es para nosotros un honor tomar posesión del acta de concejales para la legislatura 
que empieza, en unos momentos de desarraigo del ciudadano hacia la política. Los 
tres grupos que hemos conseguido formar el equipo de gobierno, un gobierno sólido, 
con una amplia mayoría, donde se sientan representados e identificadas las diferentes 
sensibilidades de los ciudadanos de Cubelles, que así es como se ha buscado en este 
pacto, para algunos, inicialmente, un poco rápido o extraño.  
 
Por qué el Partido Popular ha apoyado a la Sra. Miquel como alcaldesa? Porque 
queremos cambiar las formas de hacer política. Porque queremos imprimir 
transparencia en la gestión municipal y eficacia y la Sra. M;iquel comparte esta idea y 
nos va a permitir desarrollarla, junto con la Sra. Fonoll y todo el resto de compañeros 
que nos acompañan. Porque el Partido Popular quiere recortar gastos que 
consideramos inútiles, dar eficacia al gasto del dinero público, devolver al ciudadano 
en obras, inversiones y prestaciones todo el dinero que paga y ajustar el 
endeudamiento y sabemos que los grupos con los que hemos formado gobierno están 
de acuerdo en ello. Porque queremos crear un vivero de empresas, dignificar 
Cubelles, establecer una política turística específica y ambiciosa. Porque queremos 
simplificar trámites administrativos, para la implantación de emprendedores que 
queremos cuidar con numeroso cariño, a esas urbanizaciones descuidadas que hasta 
ahora han estado tan olvidadas. 
 
Por todo ello, y acabo, la Sra. Miquel i el grupo Unitat Cubellenca, que nos acompaña, 
compartimos proyectos y ambiciones. No les vamos a fallar, tal y como lo hemos 
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venido diciendo en las diferentes intervenciones en que se nos ha apoyado, como hoy. 
No vamos a fallar o por lo menos lo vamos a intentar y, desde luego, lo que pedimos y 
deseamos es que el apoyo que hoy sentimos aquí, lo sintamos durante toda la 
legislatura. Les necesitamos, nos necesitamos todos para salir de esta profunda crisis 
y conseguir entre todos un Cubelles mejor. ¡Muchísimas gracias a todos!" 
 
La Sra. alcaldessa dóna la paraula a la cap de llista del Partit de Socialistes de 
Catalunya-Progrès Municipal, Sra. M. Lluïsa Romero i Tomás, que manifesta 
literalment el següent: 
 
"Gràcies, alcaldessa. Bon dia a tothom. Regidors, regidores  
 
Jo no puc començar aquest parlament sense donar les gràcies a tots aquells que han 
confiat amb el PSC. Aclarir que hem perdut un tres per cent del nostre vot, igual que la 
força més votada d’aquest consistori  i hem perdut el quart regidor per només 9 vots, 
encara que poc importa perquè encara que haguéssim tret quatre regidors estaríem 
exactament en la mateixa situació. Som conscients que les sigles del PSC han patit un 
càstig en aquestes municipals. 
 
Segons hem pogut saber recentment, el pacte amb el PP estava fet des de feia 6 
mesos, per tant, com a mínim, podem parlar de frau a l'electorat al qual se li ha ocultat 
aquest fet durant la campanya. D'altra banda, creiem honestament que el PP i ICV en 
el seu afany per governar s'han equivocat de parella de ball, esperem que pel bé de 
Cubelles, que el temps no ens doni la raó. 
 
Recordo l'agre discurs, ple d'insinuacions calumnioses, que va rebre el PSC en 
l'anterior acte d'investidura per part d'ICV i entre totes les frases una que deia: "El que 

ara estem en l'oposició era un presagi massa real, encara que això no ens va 
condicionar a l'hora d'intentar aconseguir un pacte de govern on ICV tingués cabuda, 
però evidentment no a qualsevol preu, ni perdent la dignitat " I va afegir: "La situació 
numèrica ens era favorable per fer pactes d'esquerres, i és el que sempre ha volgut la 
majoria de la gent de Cubelles des de fa tres legislatures".  
 
Pel que sembla ni la seva dignitat, ni la seva memòria es ressenten amb el pacte que 
ara inicien, són 4 legislatures. 
 
Arriba a l’Alcaldia fent afirmacions i promeses falses, com que no s'ha fet una auditoria 
comptable i vostè la farà, que no sap com estan els comptes de l'Ajuntament, que el 
dèficit és exagerat, que no hi hagut transparència en la gestió, etc. No comencen bé, el 
principal capital d'un polític és l'honestedat i la sinceritat, per aquest camí la seva 
credibilitat política s'enfonsarà en un tres i no res. 
 
N’estem convençuts que necessita donar una imatge catastrofista de la situació 
financera de l'Ajuntament per erosionar la imatge del PSC, no ens deixarem, disposem 
de les dades i la voluntat d'exigir rigor en les seves informacions, ja no està a l'oposició 
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posant pals a la roda del dia a dia, la seva responsabilitat ara passa per governar i 
faria bé en assimilar aquest paper quan més aviat millor, si el que intenta és fer 
"política amb majúscules", només vostè serà responsable de la gestió que ara s’inicia. 

 
Quan vaig assumir l'Alcaldia fa quatre anys, vaig manifestar que seria alcaldessa de 
tots els ciutadans i ciutadanes, crec que he complert, com no poden menys que 
reconèixer les persones a qui he tingut el privilegi de servir i de conèixer, com també 
vaig dir que primària els interessos del municipi per davant de les actituds sectàries i 
partidistes, espero, Sra. Miquel, que com a alcaldessa segueixi el mateix camí amb 
fets i no només amb paraules, al PSC ens toca ara la responsabilitat de vetllar perquè 
així sigui. 
 
Des del PSC seguirem treballant per Cubelles que és en realitat el que sempre hem 
fet. Demostrarem que hi ha una altra manera de fer oposició, com ja hem demostrat 
que hi ha una altra manera de governar. En nosaltres tindrà una oposició lleial si 
davant nostre també hi ha un govern transparent, participatiu i ocupat de l'interès 
públic. 
 
Encara que per aritmètica de regidors no ens necessita, podrà comptar amb nosaltres 
quan el bé de Cubelles ho requereixi i ens trobarà en front, quan creiem que aquest 
està compromès. 
 
Com mana el més elemental protocol, felicito la nova alcaldessa desitjant-li encert, 
esforç i capacitat de treball en la seva nova responsabilitat, tot i esperant que sàpiga 
canviar el seu tradicional tarannà provocador per un més dialogant i conciliador. 
 
Al mateix temps que recordar-li una frase que sense dubte coneix: "L'Ajuntament no és 
una finalitat, sinó el mitjà de servei als ciutadans i ciutadanes". Nosaltres no xiularem, 
nosaltres estarem perquè ens han posat pràcticament 900 vots, estarem fent una 
oposició constructiva i ajudant a què el poble de Cubelles tiri cap endavant. 
 
Gràcies, i endavant,alcaldessa!" 
 
La Sra. alcaldessa dóna a paraula a la cap de llista d’Unitat Cubellenca-
Reagrupament, Sra. Rosa M. Fonoll i Ventura, qui textualment diu el següent:  
 
"Alcaldessa, regidores, regidors, cubellenques i cubellencs: 
 
Enhorabona Sra. Miquel, enhorabona Mònica, per aquest nomenament com 
alcaldessa de la nostra estimada vila de Cubelles per als propers 4 anys. Tenim per 
endavant 4 anys de treball plegats, entre Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra 
Unida i Alternativa, Partit Popular de Catalunya i Unitat Cubellenca- Reagrupament, 
tres partits que en les eleccions municipals del passat 22 de maig van aplegar al seu 
voltant, més del 50% dels nostres electors  i que ha donat lloc a que entre els tres 
partits sumem 11 regidors i regidores... 4 d’Iniciativa per Catalunya, 3 del Partit 
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Popular i 4 d’Unitat Cubellenca-Reagrupament Un govern estable i fort que pretén 
portar a l’excel·lència la nostra vila de Cubelles.  
 
Us puc garantir que l’entesa entre aquests tres grups municipals és total i formem un 
grup cohesionat de gent il·lusionada per treballar per Cubelles i portar-la a ser un 
referent de la comarca del Garraf.  
 
Aquest pacte que alguns anomenen “tripartit diabòlic” és la resposta a un altre tripartit 
que ha estat manant bona part d’aquests quatre anys i que el temps dirà quin ha estat 
el veritable “tripartit diabòlic” de Cubelles. Tots sabem, per experiència, que el temps 
posa tothom al seu lloc.  
 
Com a Cap de Llista d’Unitat Cubellenca- Reagrupament estic molt orgullosa del 
resultat que hem tingut en aquestes darreres eleccions, molt satisfeta de la feina que 
hem estat capaços de fer en poc més d’un mes. En aquest moment de tanta 
importància per mi,  Entrant, ara si, per la porta gran de l’Ajuntament, no puc deixar de 
recordar que el passat  dia 1 d’abril vaig ser substituïda del capdavant del grup 
municipal d’Unió i Convergència, per motius que tothom coneix i sent la meva persona 
receptora de faltes de respecte per part dels integrants d’aquest grup Pocs dies 
després, el 5 d’abril, va crear-se un grup que es diu: Unitat Cubellenca- 
Reagrupament, que en poc més d’un mes i mig hem aconseguit ser la segona força 
més votada del municipi. 
 
Ara és el moment d’agrair a tota la gent que ha estat al nostre costat i ens han ajudat a 
ser-hi avui aquí, a la gent que va confiar en nosaltres des del primer moment,  a la 
gent que sempre ha tingut paraules de força cap a nosaltres, a la gent que ha apostat 
fort pel nostre projecte,  a tota la gent de Cubelles que va participar democràticament 
en les darreres eleccions i també, perquè no ens podem oblidar, a la gent que va votar 
en blanc fent ús del seu dret  però donant-nos una lliçó als polítics que hem de tenir i 
tindrem en compte durant aquests quatre anys. Quatre anys en què compartirem el 
govern de la nostra vila, tenint present que estem aquí per treballar pel benefici de la 
gent de Cubelles i no per nosaltres mateixos.  
 
Podem dir, per tant, des d’aquest moment, que el nou equip de govern tindrà una 
forma de fer completament diferent a la que ens han tingut acostumats aquests darrers 
anys els partits que han estat al davant de l’Ajuntament i, en especial, el Partido 
Socialista Obrero Español, que fins avui mateix han demostrat que la democràcia és 
un concepte que encara no entenen i que els ha portat a l’oposició i esperem que en 
aquests 4 anys siguin capaços d’entendre-ho i no tornar a quedar-se per setembre.  
 
Crec que ara és el moment de fer pedagogia i recordar als integrants del Partido 
Socialista Obrero Español i,  com no, aprofitant la ben entesa, al grup municipal d’Unió 
i Convergència, Esperem que en aquests 4 anys siguin capaços d’entendre-ho i no 
tornar-se a quedar per setembre. 
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Be, en aquesta legislatura el grup que encapçalo i en el que m’acompanyen en Josep 
Maria Hugué, el José Manuel Ardila i el Xavier Baraza, vol estar amb el poble i 
treballar pel poble cercant l’opinió de les cubellenques i els cubellencs, recollint les 
seves propostes i necessitats, estar al costat de la nostra gent gran, de la nostra gent 
jove, dels nostres col·lectius desafavorits  i de tota aquella gent cubellenca a la que 
puguem fer costa i ajudar..  
 
En aquesta legislatura seguirem apostant per les persones, Unitat Cubellenca, no és 
grup municipal sorgit de la política sinó de les persones i els resultats ens han donat la 
raó que aquest és el camí. 
 
Aquesta forma de fer és la que seguirem utilitzant durant els propers 4 anys, sempre al 
servei de les persones que hi viuen i comparteixen la realitat de la nostra vila. 
 
El meu pare, aquí present,, va ser regidor de Cubelles, Josep Fonoll i Carbonell. Ell em 
va ensenyar a estimar Cubelles i més encara,  a ser una enamorada de la nostra vila. 
D’ell vaig aprendre també,  amb la seva dedicació per al poble, el que és treballar per 
als altres, a compartir una idea per fer-la créixer, aconseguir que tots junts fem una 
pinya i que d’un granet de sorra, d’un insignificant granet de sorra, arribem a fer una 
muntanya. 
 
Es un gran orgull per tota la meva família poder estar avui aquí, després, de com ells 
be  saben, d´haver patit molt. Per això, us necessito a tots al meu costat, per tal que 
entre tots fem aquesta muntanya que és la nostra vila,  la nostra Cubelles. 
 
I per acabar, com diu en Lluis Llach: “Jo hi sóc només si tu vols ser-hi” .Volem fer de 

Cubelles més que un somni ... Una realitat!  

Moltes gràcies a tots i a totes!" 

La Sra. alcaldessa dóna la paraula al Sr. Narcís Pineda i Oliva, del grup municipal de 
Iniciativa per Catalunya Verds, que literalment diu el següent: 
 
"Molt bon dia a tots, cubellencs, cubellenques, amics, amigues i família tota! 
 
Avui és un gran dia per Cubelles. Avui som govern i la nostra companya, Mònica 
Miquel, és alcaldessa És un dia important i volem que el recordeu com d’inici d’una 
nova etapa.  
 
El nostre poble ha volgut que el nostre grup d’Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra 
Unida i Alternativa assumeixi l’Alcaldia i la responsabilitat de formar govern i així ho 
hem fet, amb decisió, amb valentia i amb coratge, però també amb satisfacció i orgull. 
 
Treballar pel nostre poble és el que més ens enorgullés, és la finalitat que per damunt 
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de tot ens ha portat aquí. El camí ha estat llarg, ple de dificultats i no ens ho han posat 
gens fàcil. Totes i tots els que han seguit a través dels anys la trajectòria política del 
nostre municipi coneixen quina ha estat la realitat electoral de les darreres legislatures 
i sabem que, tot i que al 2003 vam ser la força d’esquerres més votada i que al 2007 
vam guanyar les eleccions, no hem estat al govern. 
 
Al 2003, quan arreu de Catalunya les forces progressistes i d’esquerres es van posar 
d’acord per formar govern, a Cubelles no va ser possible. L’esquerra social i política 
cubellenca no va comptar amb nosaltres. Més tard, al 2007, a Catalunya es van 
mantenir els tripartits d’esquerra, però, una vegada més, tot i que les urnes van dir qui 
hauria de ser el nou consistori, sens va excloure una altra vegada, deixant-nos a 
l’oposició. El Partit Socialista de Catalunya mai hi va voler acceptar que érem la força 
política més votada i els legítims guanyadors. Així doncs, Partit Socialista de 
Catalunya i Esquerra Republicana de Catalunya van preferir comptar amb 
Convergència i Unió com a company de govern. Enguany, de nou, la coalició Iniciativa 
Verds Esquerra Unida ha tornat a ser la força més votada i vull aprofitar l’ocasió per 
agrair tota la confiança de totes aquelles persones que han seguit confiant amb 
nosaltres tots aquests anys. 
 
Bé, quan després de l’escrutini vam saber que iniciativa Verds Esquerra Unida havia 
tornat a guanyar els comicis, érem conscients que teníem l’obligació de retornar la 
confiança a la  nostra gent de l’única manera possible: governant Cubelles! Per tant, 
l’endemà mateix vam mantenir la primera conversa amb Unitat Cubellenca, la segona 
força més votada, que ha obtingut, a l’igual que nosaltres, quatre representants. En 
aquesta trobada, les dues formacions van posar sobre la taula dos aspectes 
essencials: les prioritats de cada programa i el desig de constituir un govern fort. Amb 
aquesta coincidència, el mateix dia varem arribar a acords sobre les prioritats i 
l’enfocament de les grans línies de treball. Tanmateix, d’acord amb el nostre 
compromís expressat durant la campanya, el mateix dilluns a la tarda Iniciativa Verds 
Esquerra Unida va voles donar la mateixa mostra de transparència convocant una 
assemblea popular oberta a tota la població. En aquesta assemblea la nostra cap de 
llista, Mònica Miquel, va fer una anàlisi de la situació a partir dels resultats obtinguts i 
va dibuixar diversos escenaris de possibles aliances per la formació del nou govern. 
Els representants del teixit associatiu, així com cubellencs i cubellenques que van 
voler assistir per escoltar i participar de les valoracions, van estar d’acord amb 
nosaltres que aquesta vegada sí, aquesta vegada Iniciativa Verds Esquerra Unida 
havia de formar govern. En l’assemblea les persones assistents ens van demanar que 
tanquéssim un pacte per formar un govern fort i estable i ens van manifestar la seva 
condició que Unitat Cubellenca, en tant que la força més votada, amb una regidora i 
tres regidors, era el grup que reunia les condicions d’estabilitat i fortalesa tan 
necessàries per la nostra vila, però encara ens van dir més, l’assemblea va demanar 
de forma majoritària que busquéssim el tercer aliat deixant-nos de banda les sigles i 
que ens apropéssim a aquells grups polítics que durant quatre anys a l’oposició 
havíem estat capaços de tancar conjuntament amb Iniciativa Verds Esquerra Unida 
acords de gran importància per Cubelles. En l’assemblea es van analitzar els resultats 
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de tots els partits i, vistes totes les opcions possibles se’ns va convidar a signar un 
acord de govern de forma ràpida que inclogués al Partit Popular de Catalunya. La 
mateixa nit, després de l’assemblea, immediatament els tres partits ens vam reunir i 
cal dir que tots tres partits vam coincidir amb un dels punts mínims per continuar les 
negociacions. Iniciativa Verds Esquerra Unida assumia l’Alcaldia, ens comprometíem a 
treballar per Cubelles amb transparència i amb proximitat ala ciutadania, amb l’esperit 
de servei i amb un objectiu comú: millorar i crear uns serveis pública de qualitat per a 
tots els nostres vilatans. El pacte es va presentar l’endemà en roda de premsa i tothom 
va poder veure i escoltar l’ampli suport que la ciutadania atorgava a l’acord per 
governar Cubelles els propers 4 anys.  
 
D’aquesta manera, avui constituïm un nou consistori i per tercera vegada, després 
d’unes eleccions locals en les quals el poble de Cubelles ens ha atorgat de nou la 
confiança, diem: sí, diem que Iniciativa Verds Esquerra Unida i Alternativa governarà 
Cubelles amb companys i companyes d’Unitat Cubellenca-Reagrupament i del Partit 
Popular de Catalunya, amb transparència, amb la convicció que estem preparats per 
acabar amb les mancances d’aquest poble i de la seva gent. 
 
Estarem al govern  i seré perquè els cubellencs i cubellenques any rere any han cregut 
en el valor de les persones que ens acompanyen en la llista,persones honestes, 
capaces de treballar en equip i dotades d’un gran potencial humà, gent de Cubelles  
per Cubelles. 
 
Hi ha un altre motiu: Iniciativa Verds Esquerra Unida estarà al govern perquè any rere 
any els cubellencs i cubellenques han confiat en la nostra companya i candidata, 
Mònica Miquel. Una dona que ha estat un referent d’enfortiment i lluita, una persona de 
valors i de conviccions, que no s’ha aturat mai davant de cap adversitat i que 
demostrarà la seva capacitat i preparació per liderar Cubelles des de l’Alcaldia, com 
així ho has demostrat durant més de 22 anys davant d’altres administracions locals. 
 
Per anar acabant, vull dir-vos que avui a Cubelles obrim una nova etapa, una etapa en 
la que el grup d’Iniciativa Verds Esquerra Unida posarà tots els seus valors en l’acció 
política. Uns valors de transparència, d’equitat i d’igualtat. Uns valors de respecte per 
l’entorn, per la nova manera de fer política, amb més proximitat i millor comunicació, 
que treballarà pels joves, per les dones i per la gent gran. Amb definitiva, el grup 
d’Iniciativa Verds Esquerra Unida treballarem des de l’Alcaldia per fer una Cubelles, 
una població més sostenible, més cohesionada i habitable. Posarem tota la nostra 
força per reduir la taxa d’atur i per mantenir les prestacions socials i millorar la 
convivència. 
 
Aquesta serà la nostra tasca i amb aquesta finalitat dedicarem els nostre esforç. En 
aquets camí no estarem sols, aquest camí el farem amb els nostres aliats de govern, 
compartint una mateixa finalitat. Tots els tres partits volem una Cubelles més dinàmica, 
més pròspera i més justa. 
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Bé, i per acabar –i ja sabeu que jo vinc del món de l’esport-, i us volia dir, i ara sí,  
acabo, i vull recordar-vos que fa poc més d’un any algú molt conegut entre vosaltres 
va dir: “us en devem una” i ha complert la seva paraula. Nosaltres anem més enllà i us 
diem: “uns en devem moltes!” no tingueu dubtes, complirem amb Cubelles, complirem 
per Cubelles i Cubelles, el meu poble, s’ho mereix! " 
   
Seguidament l’alcaldessa Sra. Mònica Miquel i Serdà, pren la paraula per pronunciar el 
seu parlament que, literalment, diu el següent: 
 
"Molt bon dia a tots i a totes. Gràcies a totes les candidates i al meu company de partit, 
Narcís Pineda, i a les vostres paraules i així constarà en acta des d’aquest primer 
moment de cara a què agafem aquest  nou govern. 
 
Jo avui, bé, volia comentar vàries coses, no sé fins quin punt a on podré arribar, però, 
mireu, quan jo vaig trepitjar Cubelles per primera vegada va ser per presentar-me a 
una entrevista de treball. La que avui dia és una bona amiga, ***, que està per aquí a 
la sala i que es va posar en contacte amb mi per fer de directora d’un esplai d’estiu 
d’aquest Ajuntament que avui començo a presidir. Vaig treballar amb els nens i les 
nenes i, quasi sense adonar-me, ja era part d’aquests que anomenaven “aquests nou 
vinguts” d’aquest poble, que crec que amb el temps que hem anat treballant i portant 
les nostres idees hem anat canviant.  Cubelles hem va anant encisant, la seva gent, el 
seu tarannà, el poblet de costa que era i, ràpidament, vaig aprendre a estimar-la i em 
vaig  integrar en la vida social, tal com em van ensenyar el meu pare i la meva mare. 
M’estimo Cubelles, per aquest motiu no podia permetre veure com l’estaven 
maltractant el traçat de l’autopista, la tèrmica, l’especulació. 
 
Sóc una dona de caràcter que no tolero per res del món les injustícies i per això vaig 
decidir formar part del panorama polític d’aquest municipi, perquè ni Cubelles ni la 
seva gent es mereixen un poble manipulat  als interessos de terceres persones que 
certes vegades, i la història ho documenta, ha interposat els afers personals al benefici 
del poble. He estat sempre al costat dels cubellencs  i cubellenques en allò que he 
considerat injust, m’he manifestat pels carrers de la vila i de vegades, inclús, he 
sacrificat la meva vida personal pels ideals que m’han portat avui  per ser la vostra 
alcaldessa. 
 
Han estat més de 20 anys de la meva vida dedicada al poble de Cubelles. Un llarg 
camí, moltes vegades feixuc, en els que no m’he aturat ni una sola vegada, durant els 
quals m’he estat formant contínuament per aconseguir més coneixements i en els 
quals m’he creuat amb molta gent que m’ha aportat coneixements i grates 
experiències. 
 
Si m’ho permeten, voldria fer una menció especial a tots els companys i companyes 
que m’han acompanyat  en aquest camí -uns, que encara romanen al meu costat, i 
d’altres, que no-, perquè de totes i tots ells n’he après i he pogut constatar el que 
signifiquen les paraules: valor, sacrifici i treball, i, com no, a la Sra. Rosa Fonoll i a la 
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Sra. Juani  Navarrete, que juntament amb els seus equips han possible que jo avui 
prengui possessió de l’Alcaldia. 
 
Avui vull dir-vos que, tot i haver estat difícil, estic aquí amb més força que mai per 
representar-vos, per ser la figura que posi en pràctica allò que necessiten i que volen 
per al municipi en el que viviu, per ser la persona propera a la que puguin saludar pel 
carrer o prendre un cafè per escoltar-vos com sempre he fet i per intentar que la vostra 
veu s’escolti; però als companys i companyes de consistori dir-vos que espero de 
vosaltres que sàpiguen valorar el que és millor per al municipi i feu un esforç per 
intentar treballar plegats,perquè només així farem una Cubelles gran i, com no, agrair 
a tota la població cubellenca que a partir d’avui mateix ens posem al vostre servei. 
 
Els polítics i les polítiques d’aquest consistori estem per servir-vos a vosaltres! 
 
Visca Cubelles! " 
  
En aquests moments, en aplicació d´allò que disposa l´article 36.2 del reglament 
d´organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals, la secretària general lliura 
a l’alcaldessa l’inventari general de béns i drets de la Corporació i la Interventora l’acta 
d’arqueig extraordinari efectuat amb motiu de la renovació de la corporació. 
 
Finalment, l’alcaldessa crida nominalment als regidors i regidores de la Corporació i els 
fa lliurament de l´escut de la vila de Cubelles. 
 

No havent-hi més assumptes per fer constar, l’ alcaldessa presidenta aixeca la 
sessió, quan són les 13.15 hores  


