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EXTRACTE DE L’ACTA DE PLE DE LA SESSIÓ CONSTITUTIVA D’13 DE JUNY DE 
2015, 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 13 de juny de 2015, es 
reuneixen a la sala d’exposicions del CSIDE, segons l’article 16 del Reglament 
Orgànic Municipal, 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 24 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 núm. 233/2015, de 30 de març (BOE núm. 77 de 31 de març pàg. 27288), 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. Rosa M. Fonoll i Ventura, regidora d’UC-11 Reagrupament 
 
- Sr, José M. Ardila Contreras, regidor d’UC-11 Reagrupament 
 
- Sr. Josep M. Hugué i Oliva, regidor d’UC-11 Reagrupament 
 
- Sr. Raül Mudarra Carmona, regidor d’UC-11 Reagrupament 
 
- Sr. Francesc Xavier Grau Roig, regidor del Partit dels Socialistes de Catalunya-
Candidatura de Progrés  
 
- Sr. José Manuel Écija Albalate, regidor del Partit dels Socialistes de Catalunya-
Candidatura de Progrés 
 
- Sr. Joaquim D. Macià i Tetas, regidor d’Esquerra Republicana de Catalunya-Acord 
Municipal. 
 
- Sra. Ester Pérez i Massana, regidora d’Esquerra Republicana de Catalunya-Acord 
Municipal. 
 
- Sr. Alberto Tribó Ramírez, regidor de l’Agrupació d’Electors Cubelles Si Es 
Pot/Cubelles Si Se Puede  
 
- Sra. Sara Di Stefano Bosch, regidora de l’Agrupació d’Electors Cubelles Si Es 
Pot/Cubelles Si Se Puede 
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- Sra. Noemí Boza Cano, regidora del Partit Popular. 
 
- Sr. José Ramón Palomo Nogales, regidor del Partit Popular 
 
- Sra. Noemí Cuadra Soriano, regidora de Convergència i Unió 
 
- Sr. Xavier Baraza i Sánchez, regidor de Convergència i Unió 
 
- Sr. Narcís Pineda i Oliva, regidor d’Iniciativa per Catalunya Verds- Entesa 
 
- Sr. Daniel Pérez Luque, regidor de Guanyem Cubelles (Ganemos) 
 
-  Sra. Ana Maria Martínez Gallemí, regidora de Cubellencs-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 
conformitat amb l’article 195.3 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 Écija Albalate, i per la regidora electa de menys edat, Sra. Sara Di 
Stefano Bosch; actua com a president el regidor de major edat i com a secretària de la 
mesa, la secretària general de la corporació.  
 
El Sr. Écija, declara oberta la sessió per a la Constitució de l’Ajuntament de Cubelles.  
Seguidament dona la paraula  a la secretària general a l’objecte d’anar cridant de 
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forma individualitzada a cada regidor i regidora electe, a efectes d’acreditar la seva 
personalitat.   
 
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. 
 
- Sr. Joaquim Macià i Tetas 
- Sra. Rosa Montserrat Fonoll i Ventura 
- Sra. Ana Maria Martínez i Gallemí 
- Sr. Alberto Tribó Ramírez 
- Sr. Francesc Xavier Grau i Roig 
- Sr. Narcís Pineda Oliva 
- Sr. Jose Manuel Ardila Contreras 
- Sr. Josep Maria Hugué  i Oliva 
- Sr. José Ramón Palomo Nogales 
- Sra. Noemí Boza Cano 
-.Sr. Xavier Baraza i Sánchez 
- Sra. Ester Pérez i Massana 
- Sr. Daniel Pérez Luque 
- Sra. Noemí Cuadra i Soriano 
- Sr. Raül Mudarra Carmona 
 
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 acreditat 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, la Sra. Di Stefano exposa que si existeix algun 
regidor o regidora a qui li afecti alguna de les causes d’incompatibilitat previstes per la 
Llei Orgànica del Règim Electoral General, en els seus articles 177 i 178, o altra 
legislació concordant, ho ha de manifestar en aquest moment.  
 
No efectuant-se cap declaració per part del regidors i regidores en el sentit indicat, es 
procedirà a la formulació del jurament o promesa d’acatament a la Constitució 
legalment exigit, per la qual cosa s’invita a tots els regidores i regidores a posar-se en 
peu i se sol·licita que la secretària general procedeixi a la 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: 
 
“ Sí, ho juro” o “Sí, ho prometo” 
 
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 
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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 Écija Albalate  “Si, ho prometo” 
 
- Sr. Joaquim Macià i Tetas “prometo complir fidelment les obligacions 

del càrrec de regidor, amb lleialtat al Rei, i 
respectar i fer respectar la Constitució i 
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya” 

 
- Sra. Rosa Montserrat Fonoll i Ventura “Si, ho prometo” 
 
- Sra. Ana Maria Martínez i Gallemí  “Si, ho prometo” 
 
- Sr. Alberto Tribó Ramírez “Per imperatiu legal, prometo acatar la 

Constitució fins que el poble recuperi la 
sobirania i pugui iniciar processos 
constituents” 

 
- Sr. Francesc Xavier Grau i Roig  “Si, ho prometo” 
 
- Sr. Narcís Pineda Oliva   “Si, ho prometo” 
 
- Sr. Jose Manuel Ardila Contreras  “Si, ho prometo” 
 
- Sr. Josep Maria Hugué  i Oliva  “Si, ho prometo” 
 
- Sr. José Ramón Palomo Nogales  “Si, lo prometo” 
 
- Sra. Noemí Boza Cano   “Si, ho prometo” 
 
-.Sr. Xavier Baraza i Sánchez  “Si, ho prometo per imperatiu legal” 
 
- Sra. Ester Pérez i Massana   “Si, ho prometo per imperatiu legal” 
 
- Sr. Daniel Pérez Luque   “Si, ho prometo per imperatiu legal” 
 
- Sra. Noemí Cuadra i Soriano  “Si, ho prometo” 
 
- Sr. Raül Mudarra Carmona   “Si, ho prometo per imperatiu legal” 
 
Sra. Sara Di Stefano Bosch   “Per imperatiu legal, prometo acatar la 

Constitució fins que el poble recuperi la 
sobirania i pugui iniciar processos 
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constituents” 
 

El president de la mesa d’edat declara constituït el nou Ajuntament de Cubelles. 
 
A continuació es procedirà a l’elecció del nou Alcalde o Alcaldessa de la Vila per la 
qual cosa dona la paraula  a la secretària general amb l’objecte d’explicar el 
procediment d’elecció d’aquest/a. 
 
La secretària general explica que es procedirà l’elecció del nou Alcalde o Alcaldessa 
de la Vila, segons el procediment previst per l’article 196 de la Llei Orgànica del Règim 
Electoral General.  El sistema de votació serà l’ordinari, és a dir, a mà alçada.  Poden 
ser candidats/es tots els regidors i regidores que encapçalin les seves corresponents 
llistes. 
  
Després d’això, el president de la Mesa d’edat, pregunta quins regidors  i regidores 
que encapçalin les seves corresponents llistes presenten candidatura. 
 

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

-  El cap  de llista de Guanyem Cubelles (GANEMOS), Sr. Daniel Pérez Luque, 
diu que sí presenten candidatura. 

-  El cap de llista d’ICV-E, Sr. Narcís Pineda i Oliva, 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 PP, Sra. Noemí Boza Cano, diu que no presenten 
candidatura 

- El cap de llista de Cubelles Si es Pot/Cubelles Si se Puede, Sr. Albert Tribó 
Ramírez, diu que no presenten candidatura 

-  El cap de llista d’ERC-AM, Sr. Joaquim Macià i Tetas, diu que no presenten 
candidatura. 

- El cap de llista del PSC-CP, Sr. F. Xavier Grau i Roig, diu que presenta 
candidatura.  

- La cap de llista d’UC-11-Reagrupament, Sra. Rosa M. Fonoll Ventura, diu que 
presenta candidatura . 

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

- Sr. Daniel Pérez Luque de Guanyem Cubelles. 
 
-Sr. F. Xavier Grau i Roig , del Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura 
Progrés  
 
- Sra. Rosa M. Fonoll i Ventura, d’UC-11- Reagrupament 

 
Seguidament, la secretària general explica que el sistema de votació és única, és a dir, 
per part del president de la mesa es nomenaran els candidats i candidates a l’alcaldia 
proclamats, i seguidament els regidores i regidores votaran a aquell candidat o a 
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aquella candidata que escullin o s’abstindran. 
 
Serà escollit Alcalde o Alcaldessa, el candidat o candidata que obtingui la majoria 
absoluta en la votació, és a dir, un mínim de 9 vots, o en el seu defecte qui encapçali 
la llista més votada en les passades eleccions. 
 
Es realitza la votació de les diferents candidates presentades, amb el següent resultat: 
 
Vots a favor del Sr. Daniel Pérez Luque:  1 vot de Guanyem Cubelles 
 
Vots a favor del Sr. F. Xavier Grau i Roig:  2 vots del PSC-CP 
 
Vots a favor de la Sra. Rosa M. Fonoll i Ventura:  7 vots (4 d’UC-11-Reagrupament, 2 
d’ERC-AM i 1 de Cubellencs-FIC).  
 
Abstencions: 7 vots (2 de CiU, 2 del PP, 2 de Cubelles Sí es pot/Cubelles Sí se puede 
i 1 d’ICV-E) 
 
Realitzat l’escrutini, queda proclamada alcaldessa de l’Ajuntament de Cubelles la Sra. 
Rosa M. Fonoll i Ventura del grup UC-11 Reagrupament. 
 
El president de la mesa d’edat demana a la Sra. Rosa M. Fonoll i Ventura que es 
dirigeixi a la mesa, i li pregunta: 
 
 “Accepta vostè el càrrec d’ alcaldessa de Cubelles?”. 
 
La Sra. Rosa M. Fonoll i Ventura 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. Rosa M. Fonoll i Ventura  “Sí, ho prometo”. 
 
A continuació el president de la mesa fa lliurament a l´alcaldessa del bastó d´Alcaldia i 
la Sra. Rosa M. Fonoll i Ventura 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 
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donar una explicació de vot. 
 
En primer lloc, dóna la paraula  a la cap de llista del grup municipal Cubellencs - FIC,  
Sra. Ana M. Martínez i Gallemí, que manifesta literalment el següent: 
 
“Cada cop que ens reunim per la investidura d’un Batlle o Alcaldessa, som testimonis 
de la grandesa de la nostra democràcia i l’afirmem amb la nostra promesa. 
 
Recordem que el que ens uneix en aquesta democràcia com a poble, no són els 
principis de la fe que cada un de nosaltres té, ni el color polític, ni els orígens dels 
nostres cognoms, el que ens fa excepcionals com a poble i el que ens fa ser 
Cubellencs és la lleialtat a una idea on sostenim que si aquestes veritats són evidents 
per si mateixes i que tots som iguals, entre aquests drets democràtics està el de la 
llibertat i el de la recerca de la felicitat com a individus i com a poble. 
 
Al llarg dels temps hem après a què cap unió fonamentada en els principis de la 
llibertat i la igualtat pot sobreviure sent mig dependent i en conseqüència mig lliure. I 
sota aquests principis, ara amb una nova generació, hem promès anar endavant tots 
junts. 
 
Junts, determinarem que una economia moderna requereix dels millors mitjans per 
agilitzar el comerç, millorar les nostres escoles, els espais per capacitar i formar més i 
millor als nostres joves, dotar als emprenedors de les eines necessàries per créixer i 
per crear nous llocs de treball.  
 
Junts, descobrirem que un mercat econòmic tan sols prospera quan existeixen eines 
que garanteixen i faciliten el seu creixement. 
 
Junts, decidirem que un gran poble ha d’ocupar-se i vetllar dels més vulnerables, i 
protegir a la seva gent dels riscos d’exclusió social i de les adversitats de la vida. 
 
Per tant, hem de tenir ben present que quan els temps canvien, nosaltres també hem 
de fer-ho, que la fidelitat als nostres principis fonamentals requereix de noves 
respostes a nous reptes, que per preservar les llibertats individuals es requereix d’una 
acció col·lectiva. 
 
Cap persona per si sola, i com a individu, pot dotar de les eines que necessitarem com 
a poble per garantir la qualitat de vida dels cubellencs, ni per equipar la dels nostres 
fills per al seu futur, per construir les empreses que crearan els nous llocs de treball, ni 
els negocis necessaris per a la nostra vila, o per dotar de carrers amb òptimes 
condicions, i més accessibles. 
 
Ara, més que mai, tenim l’obligació de fer aquestes coses i fer-les possibles entre tots, 
com a un sol poble, amb lideratge, sentiment i esperit únicament pensant en clau 
municipalista, perquè això és el que som i el que ens correspon, com Ajuntament 
municipal. 
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Les possibilitats de Cubelles no tenen límit, ja que tenim totes les qualitats que 
requereix aquest món actual, també sense límits, joventut i impuls, diversitat i desitgem 
que un fructífer futur amb aquesta nova legislatura que tot just comença, per tant una 
font de capacitat inesgotable i amb molta facilitat per la innovació, si tots ens hi 
entreguem. 
 
Els meus companys/es de CUBELLENCS-Fic, i jo mateixa, estem preparats per 
aquest moment, i col·laborarem, sempre que participem de manera positiva tots junts.  
 
La nostra formació i el poble de Cubelles entenem, que el nostre poble no pot sentir-se 
convençut ni satisfet d’haver avançat, quan cada vegada menys gent avança, i quan 
cada cop més gent apenes pot cobrir les seves despeses. 
 
Entenem, que els vells programes de gestió política tradicionalistes han quedat 
obsolets, i són inadequats a les necessitats dels nostres temps actuals i per al nostre 
poble. Un govern que recompensi l’esforç i la determinació de cada un dels 
Cubellencs, això és el que se’ns requereix en aquest moment. I això és el que aportarà 
el veritable significat a la nostra promesa d’avui, en definitiva, tolerància i oportunitat, 
dignitat humana i justícia social. 
 
Ara hem de prendre decisions, no podem permetre’ns el retard. No podem confondre 
l’absolutisme de partits, amb els principis, ni substituir la política amb l’espectacle, ni 
tractar els insults com un debat raonat. Hem d’actuar, tot i saber que el nostre treball 
no serà cent per cent perfecte. Hem d’actuar, tot i saber que les victòries d’avui tan 
sols seran parcials, i que serà el deure dels que estiguin aquí dintre de quatre, 
quaranta o quatre-cents anys a partir d’avui, de fer avançar l’esperit atemporal del què 
se’ns va confiar un cop. 
 
Cubellencs i cubellenques, la promesa que he fet ha estat una promesa d’avant de tots 
vosaltres, l’he fet a títol individual però en representació de la formació que tinc l’honor 
de representar, i en nom de tots els meus companys/es i de tots aquells que han fet 
possible que estiguem avui i aquí representats, per tant en el meu nom i en el de totes 
i cada una d’elles, compliré aquesta promesa al llarg de tota la legislatura. Les 
paraules  dels vilatans, són les que representen la nostra millor esperança. 
 
Vostès i jo, com a vilatans, tenim el poder i l’honor d’encaminar el bon rumb d’aquest 
poble. Vostès i jo, com vilatans, tenim l’obligació de modelar els debats del nostre 
temps, no tan sols amb els nostres vots, sinó amb les veus que elevem en defensa del 
nostre poble i en defensa dels nostres vilatans. 
 
Abracem doncs ara cada un de nosaltres, amb el deure solemne i l’alegria 
indescriptible, del que és el nostre patrimoni perdurable com a poble. Amb un esforç 
comú i un propòsit en comú, amb passió i dedicació, contestem a la trucada de la 
història, i portem a un futur certer el nostre poble de Cubelles.” 
 
Seguidament, l’alcaldessa dóna la paraula  al cap de llista de Guanyem cubelles, Sr. 
Daniel Pérez Luque, que literalment diu el següent: 
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“Alcaldessa moltes felicitats, regidors i regidores, ciutadans i ciutadanes de Cubelles, 
 
En primer lloc vull donar les gràcies a les 374 persones que han confiat en el 
programa, valors i principis de Guanyem.  Així com a tot l´equip de Guanyem Cubelles 
que ha treballat de valent i amb molta il·lusió per a fer realitat aquest projecte.  

Guanyem va néixer de la necessitat d´ una alternativa a la política tradicional, de la 
necessitat de donar una resposta a la ciutadania que reclama regeneració, canvi, drets 
socials i més participació. 

La gent de Guanyem ens estimem el nostre poble, volem una Cubelles on destaqui la 
igualtat entre la nostra ciutadania , creiem en una política al servei de les persones i 
no que les persones estiguem al servei de la classe política. Tenim molt clar quins són 
els principis i compromisos bàsics que han de guiar el nostre projecte, projecte que 
s´ha confeccionat amb idees plantejades pels ciutadans a les assemblees obertes i 
amb les reunions amb entitats del poble.  

Creació de treball, preservar els serveis públics, les persones tenen dret a viure 
dignament , volem un poble sense desnonaments. Volem que obrin els menjadors 
escolars a les vacances d´estiu i hivern, per a que cap nen o nena es quedi sense un 
apat digne; volem que tothom pugui gaudir de les activitats que fan les entitats de 
Cubelles independentment dels seus recursos econòmics.  

Volem una Cubelles maca, accessible, neta, sostenible amb el medi ambient i sense 
greuges comparatius entre barris i o urbanitzacions. 

Hem treballat amb humilitat, senzillesa i quasi sense recursos per a intentar fer realitat 
el nostre somni, fer del nostre poble un lloc millor, on les persones siguin el primer, on 
la política es faci amb ètica, i on la ciutadania tingui veu i participació. 
 
Que ningú tingui cap dubte que treballarem de valent dins i fora de l´Ajuntament per a 
que el canvi es faci realitat en el nostre municipi; continuarem sent reivindicatius, ho 
portem a la sang, volem el millor per al nostre poble. 
 
A Guanyem anteposem els nostres principis ètics i programàtics a qualsevol pacte de 
càrrecs o cadires. Hem decidit ser amos i senyors de les nostres decisions i que ningú 
ens condicioni la nostra feina, per aquest motiu volem treballar de manera 
constructiva, dialogant i reivindicativa des de l´oposició.  
 
Pot haver semblat una brabuconada presentar candidat a l´alcaldia amb un sòl regidor, 
però no és el cas , es coherència amb els nostres principis, però sobre tot 
responsabilitat amb les persones que ens han donat la seva confiança.  El regidor que 
us parla és la vostra veu. 
 
Com ja sabeu tenim signat un compromís ètic amb la ciutadania, la candidatura de 
Guanyem Cubelles va signar una carta de dimissió sense data ; ja sabeu que fer si el 
regidor que us està parlant no compleix.  
 
La ciutadania heu pres la paraula , volem que participeu amb nosaltres en el canvi, sou 
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el nostre motor, Cubelles s´ho mereix. 
 
Gràcies i Guanyem Junts!” 
 
Seguidament, l’alcaldessa dóna la paraula  al cap de llista d’Iniciativa per Catalunya 
Verds-Entesa, Sr. Narcís Pineda i Oliva, que literalment diu el següent: 
 
“Bon dia a tothom. 
 
Cubellencs, cubellenques, estem avui aquí per formar un nou ajuntament i una nova 
legislatura. 
 
Aquesta vegada els resultats no han estat bons per nosaltres , però la ciutadania ho ha 
decidit així i ho acceptem amb esportivitat. 
 
Durant els passats 4 anys vam estar al capdavant del nostre ajuntament portant el timó 
de totes les polítiques, però ara ens toca una altra tasca que es la de no estar davant 
del tot. Els nostres resultats ens han dit que hem de treballar pel nostre poble des 
d’allà on els vots rebuts ens han col·locat,( ja ho vàrem dir la mateixa nit de les 
eleccions en saber l'escrutini), nosaltres podem aportar, i volem aportar els nostres 
vots a una majoria que el que vol es tirar endavant el municipi i no deixa'l de la ma. 
 
Seria absurd haver liderat el progrés municipal els darrers 4 anys i defugir ara de les 
responsabilitats de govern si d'altres formacions així ens ho demanen. 
 
Nosaltres volem seguir treballant perquè la Cubelles del futur i la nostra ciutadania 
creiem que ens necessita. 
 
Nosaltres hem engegat nous projectes i volem col·laborar per acabar-los. 
 
ICV ha estat sempre i serà un projecte municipalista, una força compromesa amb la 
vida quotidiana com un espai de transformació social. 
 
Es amb aquest projecte amb el que ens vam presentar a les passades eleccions i 
aquest ha de ser el projecte del nou pacte de govern( municipalista ). 
 
Un govern que serà nou, hi han 9 grups polítics dins el consistori i les diferents 
tendències han de ser-hi representades, esta clar, però el mes important es posar-se d' 
acord en la que ha de ser la nostre missió principal i això ho tenim clar. 
 
CUBELLES, EL NOSTRE MUNICIPI. 
 
Mes que mai el vot s'ha dividit molt i la majoria de govern han d' esser per força 4 
forces polítiques. Això ens portarà a debatre molt i tenir que pensar en el poble  i fer tot 
el possible  per aconseguir l' objectiu final. 
 
Pel que fa a les negociacions, doncs esta clar nosaltres nomes tenim un sol regidor 
però hem sabut esperar que se'ns planteges un escenari de govern estable amb 
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majoria per poder-hi sumar i valorar si entràvem o no. 
 
Finalment no ha estat així, i la força mes votada no ha pogut sumar una majoria de 9 
vots per tirar endavant, sabem que ho ha intentat, hem vist ganes i noves il·lusions per 
avançar sense prepotències i amb ganes de col·laborar amb nosaltres i això ho 
valorem molt, es per aquesta circumstància que el nostre grup es posa a la seva 
disposició per continuar treballant per acabar aconseguint la estabilitat de govern que 
cubelles necessita. 
 
Nosaltres hem respectat la llista mes votada i ens hem abstingut a la votació per tal de 
donar marge de confiança a la nova alcaldessa per poder arribar a acords si així ens 
ho demana. 
 
Vull també tenir paraules  d' agraïment per les persones que ens van votar el passat 24 
de maig , dir-los que els seus vots i la seva confiança en el nostre equip serviran per 
fer una cubelles millor, mes justa, mes neta i mes solidaria ien definitiva una cubelles 
de la qual tots i totes ens podem sentir partícips i orgullosos. 
 
Per acabar cubellencs i cubellenques només dir que la gent d' ICV SOM LLUITA... 
 
Perquè qui lluita pot perdre, però qui no lluita ja ha perdut. 
 
I nosaltres seguirem lluitant pel nostre poble perquè Cubelles s'ho mereix.” 
 
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 felicitats, exalcaldes gràcies per acompanyar-nos, 
exregidores també de passades legislatures, i com no, bon dia a tots els regidores i 
regidores que formen part de la nova corporació d’aquesta nova legislatura que 
encetem i que durarà quatre anys.  També vull saludar als veïns i veïnes de Cubelles, 
amics i familiars. 
 
Em de dir que avui no som només els protagonistes nosaltres, sinó que són tots els 
veïns i veïnes del municipi perquè el que avui veiem aquí representats amb aquest nou 
consistori, amb aquests disset persones, és fruit del resultat dels últims comissis 
electorals del passat 24 de maig.  Per tant, pel fet que nosaltres disset estiguem aquí 
asseguts, és gràcies a que hi ha persones que han posat la seva confiança a nosaltres 
a través d’unes urnes. 
 
Dit això, des de CIU, volem agrair a tots els nostres votants i a la gent que ha 
col·laborat amb la nostra campanya i amb el nostre projectes, la seva confiança amb 
nosaltres, no els defraudarem.  Nosaltres continuarem treballant pel municipi, 
continuarem treballant per aquest projectes que hem començat per aconseguir la 
Cubelles que volem.  Però no només la Cubelles que volem nosaltres, sinó la que 
volen tots els veïns i veïnes del municipi.  La Cubelles neta, endreçada, arranjada, un 
municipi del qual tots ens puguem sentir orgullosos de viure-ho. 
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Volem treballar per aconseguir els eixos del nostre programa.  Uns eixos que eren 
fàcils d’aconseguir que, pensem que, amb responsabilitat i coherència es podran 
aconseguir. 
 
Sobretot, volem continuar lluitant per situar Cubelles en el mapa turístic i econòmic de 
Catalunya.   
 
Com tots sabeu, el nostre projecte comença als municipi, però es un projecte també de 
país. 
 
Explicar el nostre vot, dir que ens em abstingut i no em presentat candidatura perquè 
respectem els resultats dels comissis electorals.  En com conscients, i per tant, creiem 
que no devíem presentar candidatura i mostràvem un vot d’abstenció amb una 
confiança i estenent aquesta confiança, també, cap al partit més votat perquè pogués 
liderar aquest resultat, que són els obtinguts als comissis passats, com ja que dit 
inicialment.  Moltes gràcies.” 
 
Seguidament, l’alcaldessa dóna la paraula  a la cap de llista del Partit Popular, Sra. 
Noemí Boza Cano, que literalment diu el següent: 
 
“Bon dia, vull començar felicitant-nos a tots, perquè crec que les oportunitats són 
ocasions extraordinàries per transformar les coses i aquesta és una gran oportunitat 
que ens han donat els veïns per transformar Cubelles durant els propers 4 anys. 
Gràcies a ells, als veïns i veïnes de cubelles, les persones que seiem avui al voltant 
d´aquesta taula som protagonistes d´aquesta oportunitat i això ja és motiu d´orgull i 
celebració, encara que tinguem més o menys protagonisme en la definició del futur del 
poble. Una felicitació especial a alcaldessa que tindrà la màxima responsabilitat en 
aquesta oportunitat que tots tenim i a la que des d’avui li garantim per part del grup 
municipal del Partit Popular de cubelles tot el respecte institucional i el respecte 
personal que mereix.  

Des del partit popular volem compartir una reflexió, un pensament , la vida ens 
ensenya que les persones no som ni com ens veiem a nosaltres mateixos, ni tampoc 
som allò que veuen els altres, i això es molt traslladable a la política , les persones 
som el que fem, les nostres accions ens defineixen, som allò que decidim, en funció de 
les nostres decisions diàries , ens configurem com a persones.  I després de 4 anys, al 
2019 l´equip de govern , hauria de ser valorat per les accions, per l´encert de les seves 
decisions, no importa com ens veiem nosaltres mateixos ni tampoc importa la imatge 
que  tinguin la resta de nosaltres, sinó que hauríem de ser valorats per les nostres 
accions, per les coses que haguem fet, aquesta es per nosaltres l’essència de les 
persones, el que fem i el que decidim a la vida que ens porta per uns camins o altres. 
Per això li demanem a la Sra. alcaldessa que de la mateixa manera que les decisions i 
les coses que va fer la van portar a ser la llista més votada,  només demanem que les 
coses i les decisions que prengui estiguin a l´alçada de la prioritat màxima ara, que es 
Cubelles i totes les persones que vivim a cubelles.  Espero que en això estiguin tots 
d´acord. Pel partit popular la prioritat màxima són els projectes en benefici dels 
cubellencs, la gestió municipal orientada al les persones .  Des del partit popular per 
responsabilitat envers el nostre electorat, defensarem durant tota la legislatura que 
aquesta és la màxima prioritat i denunciarem si en algun moment l´ajuntament es 
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converteix  o es vol fer servir com a un instrument per un procés del que moltes 
persones a Cubelles ja estem cansats, esgotats d´un debat estèril que només porta a 
la fractura social. Volem que l´Ajuntament de cubelles estigui al servei de tots els 
cubellencs i no al servei d´uns interessos partidistes. Esperem que una formació 
municipalista com Unitat Cubellenca, tingui clara aquesta prioritat i sàpiga defensar-la 
davant dels interessos d´alguns.   

Es per aquest motiu i centrats en Cubelles, que volem posar totes les propostes del 
nostre programa a disposició del nou govern, com la piscina coberta, fins la del 
Festival de Nassos, poble de nassos, festival internacional de circ al carrera,  o el 
projecte de la ruta lumínica pels edificis de patrimoni històric ….totes i cada una de les 
idees, les posem a disposició del govern, sense interessos partidistes, només amb la 
voluntat d´ una oposició constructiva, que sempre suma, nosaltres no estem 
preocupats per la suma de vots de regidors per assumir majories, nosaltres estem 
preocupats per la bona gestió del nou govern i en aquest sentit sempre sumarem.   

Avui alguns possiblement diran que volen una altra forma de fer política a cubelles, jo 
no ho diré,  no diré que vull una altra forma de fer política, perquè jo individualment 
com a persona i càrrec de regidora d´aquest consistori, durant els 4 anys que he tingut 
oportunitat de desenvolupar-me en la política local  he fet política de la mateixa 
manera, respectuosa, sincera i centrada en projectes. Per tant continuaré amb la 
mateixa línia i ho faré molt ben acompanyada en aquesta legislatura per una gran 
persona arrelada a Cubelles i un excel·lent professional, José Ramon Palomo, que 
inicia la seva etapa política i estrena càrrec, i ho fa amb una idèntica preocupació a la 
meva, enfocat a exigir una bona gestió d´aquest nou govern.   

No seria sincera si no diem que sentim una certa decepció, perquè els que el partit 
popular de cubelles està composat per persones valentes,  persones a les que ens 
agraden els reptes i tot i que som  conscients de que la responsabilitat que avui iniciem 
és de tots, també som realistes i em de dir que la nostra oportunitat d´actuació per 
definir el futur de Cubelles, s´ha vist minimitzada des del inici de les negociacions. I 
vull destacar que si no formem part del futur govern no és ni per manca de capacitats 
professionals o habilitats, ni per exigències en les negociacions, que estem segurs que 
alguns les han tingut a l´hora de fer pactes, ni per falta de sintonia personal amb la 
formació que lidera el govern, ni per incongruències amb el programa electoral de la 
llista més votada, però el cert és que la nostra capacitat i bona disposició ha estat 
ignorada per la formació més votada. Però també sabem, que depenent dels socis 
escollits, estem convençuts que la cohesió interna del futur govern de Cubelles serà 
molt, molt feble i sense cohesió i confiança interna, que és el que li manca clarament a 
aquest nou o futur govern ( que s´està dibuixant), és impossible, totalment impossible 
liderar un bon projecte, per aquest motiu continuarem amb una bona disposició, per 
ser en tot moment una alternativa per garantir un govern estable.   

Ens agrada ser pràctics, per això no només traslladem la bona disposició per part 
nostre, també com a segon tema important, molt de caràcter pràctic, el que volem és 
alertar a l´alcaldessa i al futur govern d’allò que per nosaltres és un gran problema en 
la gestió municipal d´aquest Ajuntament, que és la gestió compartimentada, totalment 
independent de cada una de les regidories, que el que fan es defensar el seu  
pressupost per sobre de tot, com si les regidories estiguessin al servei de les 
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formacions polítiques que les lideren més que dels ciutadans.  Per aquest motiu els hi 
demanem que el seu pla de mandat estigui acompanyat d´una estratègia 
pressupostària global, que identifiqui les necessitats i s´oblidi dels pressupostos fixos i 
continuistes per cada regidoria que només porten a l´error, perquè si volem obtenir 
resultats diferents, hem de fer les coses de forma diferent, així que des del partit 
popular exigim una forma diferent de gestionar els pressupost municipal, no basat en 
interessos particulars de regidors , sinó un pressupost que respongui a la projecció del 
model de ciutat que volem.  I aquesta és per nosaltres una de les claus de l’èxit.  

De la nostra obsessió per una nova gestió municipal del pressupost ja vàrem parlar 
durant la campanya, igual que també vam alertar de que no hi ha programa electoral ni 
pla de mandat amb èxit si no està acompanyat per  la preocupació per les persones 
que han de fer possible aquest pla de mandat i són els treballadors de l´Ajuntament, 
ells han de ser protagonistes d´un canvi i esperem que tots els membres del futur 
govern posin en pràctica les seves capacitats i habilitats en matèria de 
desenvolupament de persones, de les persones que cada dia passen hores i hores en 
la seva feina treballant per Cubelles. ells i elles són els que faran possible el vostre 
projecte, és la vostra responsabilitat aconseguir la millor versió  i el creixement 
personal i professional de cada un d´ells.   

Per últim dir-li que no li desitgem sort, perquè davant de la responsabilitat 
d´administrar un pressupost de gairebé 15 milions d´euros i d´un equip de més de 160 
persones i un govern  amb minoria ( o govern multipartit)  el que és necessita no és 
sort, és necessita tenir les coses clares, tenir fermesa en la pressa de decisions, 
cohesió, tenir capacitats de gestió, habilitats, fer accions en benefici de tots i prendre 
les millors decisions, i això s´aconsegueix amb criteri i esforç i no amb sort.  El que li 
desitgem és passar a la historia de Cubelles per les seves encertades decisions fruit 
del bon criteri i el treball pensant en tots els cubellencs, si això ho aconsegueix, el 
partit popular de Cubelles ho celebrarà i la felicitarà. De moment, avui només podem 
felicitar-la per aconseguir allò que suposem que tant desitjava, que és ser la màxima 
responsable del futur del nostre poble, Cubelles.  felicitats i endavant.“ 

 
Seguidament, l’alcaldessa dóna la paraula  al cap de llista de Cubelles Si es pot, Sr. 
Albert Tribó Ramírez, que literalment diu el següent: 
 
“Bon dia a tothom, 
 
Moltes felicitats Sra. Alcaldessa, 
 
Agrair-vos, en primer lloc, el fet de poder estar avui aquí i dirigir-vos aquestes primeres 
paraules  que en cap cas pretenen ser: ni una invectiva ni una diatriba. 
 
Són només unes poques paraules  explicatives de: 
 
- qui som? 
- com hem arribat fins aquí. 
- i el més important: el per què del nostre vot. 
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Dit aquest exordi procuraré no estendre’m. 
 
Deia un dels Pares Fundadors dels Estats Units d’Amèrica i principal autor de la 
Declaració d'Independència Thomas Jefferson: “Quan el Govern te por al poble, hi ha 
democràcia. Quan el poble te por del Govern, hi ha tirania”. 
 
Som, sens dubte, la formula més atípica i més democràtica de fer política: 
 
• No son un partit polític 
• Som l’única Agrupació d’Electors de Cubelles aquesta legislatura que tot just ara 
comença. 
• A diferència dels partits polítics, l’Agrupació d’Electors “Cubelles, Si És Pot” és una 
iniciativa de ciutadans del nostre municipi preocupats per l’actual estat d’emergència 
social. 
• Som els únics, d’entre tots els regidors i regidores d’aquest ajuntament, que no som 
polítics: mai abans hem fet política ni format part de cap llista electoral. 
• Així pot entendre’s que siguem el grup polític amb la candidata més jove de quantes 
hagin format mai part d’aquest consistori. 
• Som persones del carrer, ciutadans i ciutadanes, que decebuts amb la partitocràcia 
tradicional, hem decidit fer política. • Dedicar el nostre temps, les nostres energies i 
coneixements per tractar de millorar el poble de Cubelles.  
 
Només som un equip de persones motivades pel que els grecs anomenaven Politeia i 
els romans Res Publica: la cosa pública. 
 
No ha estat pas gens fàcil arribar fins aquí. Com tots sabeu vam haver de constituir 
una Agrupació d’Electors, recollir signatures, organitzar eleccions primàries, finançar-
nos sense ajuts i fer campanya electoral i tot partint de: 
 
• la inexistent experiència política 
• i de la màxima il·lusió pel canvi: 
Som coneixedors, i ens agrada recordar que la II República Espanyola va arribar 
després d’unes eleccions municipals. 
Ha arribat el moment històric per procedir a un autèntic canvi en el règim bipartidista 
establert amb la Constitució de 1.978. 
 
La redistribució de la riquesa al nostre país és altament ineficient. L'elit política i 
financera es perpètua en el poder a costa dels drets dels treballadors i classes 
mitjanes. L'evolució tendeix cada vegada més a l'acumulació de la riquesa en cada 
vegada menys mans. La divisió de poders de Montesquieu es difumina a causa de la 
ingerència de la classe política en el poder judicial. L'atur i les desigualtats socials no 
cessen d'augmentar. Som testimonis de la demolició de l'estat social i democràtic de 
Dret. La privatització de l'educació i la sanitat s'ofereix com l'objectiu de la casta. La 
globalització és solament econòmica. No basten les meres reformes, s'imposa una 
revolució democràtica i pacífica. 
 
Considero arribat el moment de passar a l'acte. Ja no és suficient la simple difusió 
d'informació. El poble pot i ha de prendre les seves pròpies decisions en el 



  Exp. 1.2.1.2_2015_08 
  Legislatura 2015-2019 

 
 

16 
 

desenvolupament polític de la democràcia si no vol veure com l'elit política tradicional i 
financera segueix demolint els drets amb tant esforç adquirits. 
 
Cubelles no pot quedar-se al marge. Cubelles requereix amb urgència una gestió 
eficient dels interessos públics. Hem de captar el talent allí on estigui. La transparència 
i la democràcia real hauran de ser, en tot cas, els instruments amb els quals dur a 
terme els grans canvis que s'aveïnen. Ja no cap una marxa enrere. No podem aplicar 
solucions antigues a problemes nous. 
 
Sobre el sentit del nostre vot només cal dir que el nostre programa és de compromís. 
Compromís amb els nostres electors. El nostre programa electoral no diu pas que no 
entrem a governar en coalició si, (tal qual ha succeït), no obtenim la majoria. A 
diferència d’alguns creiem que és un exercici de democràcia real establir converses 
amb altres partits. I així ho hem fet: Hem escoltat a tothom que ha volgut parlar amb 
nosaltres. Tanmateix hem donat explicació de quin és el nostre programa i quines són 
les nostres línies vermelles. Per tant, irrenunciables. Sabem que tota negociació 
implica renuncies. No obstant això, tenim les nostres línies vermelles. Ens sentim 
obligats a respectar-les. Volem un canvi radical. 
 
Tot i les converses mantingudes, no hem arribat pas a cap acord, en conseqüència, el 
nostre vot ha estat, com no podia ser d’altra manera, el d’abstenció. 
 
Moltes gràcies.” 
 
Seguidament, l’alcaldessa dóna la paraula  al cap d’Esquerra Republicana de 
Catalunya-Acord Municipal, Sr. Joaquim Macià Tetas, que literalment diu el següent: 
 
“Bon dia a tothom. 

 
Senyora Alcaldessa felicitats. Senyors regidors, senyores secretària i interventora, a 
tot el poble de Cubelles, senyors convidats: 

 
En primer lloc explicarem el vot. El vot ha estat favorable perquè nosaltres ens vàrem 
comprometre ja, a donar suport a la llista més votada. Penso que la millor 
responsabilitat que podíem tenir era donar aquest suport, i així ho hem fet. 

 
D’altra banda dir que el poble de Cubelles el passat 24 de maig va parlar per  tots 
nosaltres, i va decidir que la formació del Consistori fos aquesta. Que aquests disset 
regidors fóssim els responsables de dirigir el futur de Cubelles en els propers quatre 
anys. I això s’ha de respectar. Ells, els ciutadans van voler amb el seu vot que fóssim 
nosaltres, i d’aquesta manera agafar les regnes del poble. Només serà responsabilitat 
nostra si això es dur o no a terme. 

 
Ells, els ciutadans, amb les seves ideologies polítiques, amb la lectura dels programes 
i amb els eslògans, van ser induïts a votar-nos a nosaltres. Des d’Esquerra 
Republicana proposàvem “reiniciar” Cubelles, és a dir, partir de zero, començar a 
treballar com si no hagués passat res. Com es diu en català, a fer foc nou. 
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Des de Unitat Cubellenca deien “més a prop teu”, en clara referència i clara al·lusió a 
que l’Ajuntament ha d’estar adreçat directament a les persones, amb polítiques en què 
la gent se senti important i escoltada dins d’aquest Ajuntament, que per això ens han 
votat. 

 
El Partit dels Socialistes anava més enllà i deia “som tu”, en una clara identificació 
entre polítics i ciutadans, perquè la veritat és que nosaltres disset, malgrat la 
responsabilitat que tenim, no deixem de ser veïns de Cubelles, i tenim les mateixes 
mancances, els mateixos anhels, les mateixes inquietuds i els mateixos problemes que 
qualsevol altre que està aquí en aquesta sala. 

 
Per Convergència i Unió, era “la Cubelles que volem”, i la Cubelles que volem és que 
Cubelles sigui la millor vila del mon. Amb això estem tots d’acord, al igual que amb la 
resta d’eslògans que hem vist. 

 
Cubellencs oferia l’Ajuntament a la ciutadania amb el seu “Cubelles és vostra” . 
Cubelles és vostra, i així ho és, és dels ciutadans no de nosaltres. I Iniciativa de 
Catalunya apel·lava al “vot responsable”.  

 
Doncs aquesta responsabilitat de vot ara la tindrem nosaltres, en les sessions 
plenàries de cada mes. Només nosaltres si som capaços de posar-nos d’acord això 
tirarà endavant, i com deia el Partit Popular, que no m’he oblidat d’ells, “prou de 
mandangues”. S’han acabat les mandangues, ara toca treballar, ara toca arremangar-
nos, posar-nos d’acord i tirar això endavant, perquè si no ho fem nosaltres no ho farà 
ningú. 

 
Si mirem els programes, en més d’un 80% són coincidents en tots els seus punts 
bàsics per a la vila de Cubelles, perquè se suposa i se sobreentén, que la nostra 
prioritat és aquesta Vila, no cap altra cosa. Per tant, si nosaltres fem cas a aquests 
programes, no ens serà gens difícil posar-nos d’acord per tirar la Vila endavant, sigui 
bé des de l’oposició, sigui bé des del Govern, cadascú des de la responsabilitat que li 
toqui. El que hem de deixar clar, és que tard o d’hora la Història ens jutjarà per el que 
fem bé o el que fem malament, i serà implacable amb tots nosaltres disset. I això ho 
hem de tenir present. 

 
Així doncs, ha arribat l’hora ja de posar Cubelles per davant d’interessos partidistes, de 
posa Cubelles per davant d’interessos personals, i posar Cubelles allà on li toca. I no 
ens podem permetre tenir un govern tan inestable com el què hem tingut els últims 
anys. Dependrà de tots nosaltres tenir un govern estable i sòlid, cadascú repeteixo des 
de la seva posició, des de la seva tasca, i serà responsabilitat nostra i de ningú més.  

 
Per altra banda, dir que nosaltres tenim un projecte de poble, com és normal, perquè 
per això ens hem presentat a unes eleccions municipals, però també tenim un projecte 
de país, i nosaltres com Esquerra Republicana, aquest projecte de país passa per la 
independència de Catalunya, que esperem s’assoleixi el proper 27 de setembre amb 
les votacions al Parlament de Catalunya. 
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Nosaltres modestament farem el que podrem des d’aquesta Vila per posar els camins, 
les bases i els fonaments perquè això sigui possible. I per aquesta raó, nosaltres dos 
regidors hem promès fidelitat i lleialtat a la Constitució per imperatiu legal, perquè no 
podem votar per voluntat pròpia a una Constitució espanyola que entenem que, 
sistemàticament, ataca, vulnera els drets socials, polítics, econòmics, lingüístics i 
culturals de Catalunya. De la mateixa manera també, hem fet el mateix en votar 
promesa de fidelitat i lleialtat al Rei d’Espanya per imperatiu legal. Nosaltres no podem 
prometre fidelitat i lleialtat a un Rei que no és capaç d’anar a veure al Barça a la final 
de la Champions, perquè una setmana abans l’havien xiulat al Nou Camp. Aquest rei 
no és el meu Rei. 

 
Per tant, i per acabar vull fer-ho amb unes estrofes d’una poesia de Miquel Martí Pol, 
aplicable tant a Catalunya com a Cubelles, i diu així: 

 
“posem-nos dempeus altra vegada, que se senti la veu de tots solemnement i clara. 
Cridem qui som i que tothom ho escolti, i en acabar, que cadascú es vesteixi com 
bonament li plagui, i via fora, que tot esta per fer i tot és possible”.   
 
Seguidament, l’alcaldessa dóna la paraula  al cap de llista del PSC-CP, Sr. F. Xavier 
Grau i Roig, que literalment diu el següent: 
 
“Gràcies als veïns i veïnes, que estan avui aquí, gràcies a tots els treballadores 
municipals que fan possible aquest acte, gràcies a les persones que en segueixen a 
través dels mitjans municipals Radio Cubelles i Canal blau, gràcies també als ex-
regidors, ex-regidores i als regidors i regidores recents, als ex-alcaldes a l’ex-
alcaldessa que ens agrada molt que avui ens acompanyi, gràcies també als amics i 
familiars, en especialment al meu fill Lluís que està aquí i a en Pau perquè totes les 
hores que els estem aquí destinem a l’Ajuntament els hi robem a ells, i avui els hi vull 
demanar especialment perdó per això. 
 
El meus consellers i assessors m’han recomanat que en un Ple tan important com el 
d’avui no llegeixi la meva intervenció sinó que parli directament i sense apunts, que 
diuen que queda més natural. 
 
Però avui, potser per primer cop en tots aquests anys de regidor, vull llegir la meva 
intervenció perquè quedi molt clara, perquè m’expliqui bé, perquè tinc gairebé rang de 
declaració contractual amb la ciutadania i la Corporació com a representant del PSC 
per aquesta legislatura. 
 
Unitat Cubellenca Reagrupament ha guanyat les eleccions. Reiterem de nou la nostra 
felicitació a tots els membres de la formació i a tots els seus electors i simpatitzants. 
Enhorabona. També a la nova alcaldessa. 
 
Les nostres primeres paraules  d’agraïment com a grup municipal del PSC volem 
també dirigir-les als 717 votants que amb el seu suport en han convertit en la segona 
força més votada a Cubelles superant lleugerament els vots de les darreres Europees 
2014. 
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Reconeixem doncs que es manté la confiança del poble de Cubelles en el nostre 
projecte malgrat l’inevitable desgast electoral que suposa governar en èpoques tan 
delicades com la de la crisi que va començar el 2008. 
 
Volem agrair i reconèixer la feina intensa, positiva, engrescadora i, sobretot, 
respectuosa, que ha realitzat tota l’Agrupació Local del PSC de Cubelles en els darrers 
dos mesos de manera entusiasta colze a colze amb els nostres votants, simpatitzants, 
amics i amigues. I agrair al meu Company, el Jose Écija que ha estat un motor molt 
important d’aquest treball i aquest canvi. 
 
En poc més de seixanta dies hem redefinit el nostre projecte per Cubelles, hem 
renovat i rejovenit la nostra candidatura electoral i hem fet la campanya que volíem: no 
de propaganda sinó de comunicació amb els conjunt de veïns i veïnes. 
 
I el que és més important: hem aconseguit explicar bé l’objectiu bàsic, prioritari, 
nuclear de la nostra proposta electoral i de futur: posar una nova generació de joves 
cubellencs al capdavant de la Casa Gran.  Aquest és el nostre horitzó, com a partit i 
com a grup municipal: no decebrem la paraula  donada a les noves persones i sectors 
de població que han renovat la seva confiança en el projecte que representem i que 
nomes té una bandera: llibertat, igualtat i fraternitat. 
 
Ara bé, els resultats electorals són clars si sabem llegir-los sense partidismes. 
 
El poble de Cubelles ha fragmentat el seu vot en un afany, entenem, de forçar el 
diàleg, el debat i el treball conjunt entre les noves forces polítiques representades avui 
en aquest Ple. 
 
L’experiència del PSC de Cubelles al govern municipal és llarga i amb bons resultats. 
Amb errors també, naturalment. I per ells reiterem la nostra petició de disculpes a la 
ciutadania. 
 
El balanç del pas dels homes i dones del PSC pel govern de Cubelles és, 
objectivament, significatiu i de pes. 
 
Amb encerts i projectes fets realitat gràcies a la solidesa dels diferents governs de 
l’Ajuntament compartits amb companys i companyes d’altres grups polítics. Els millors 
avenços per Cubelles han nascut sempre de l’acord i del pacte polític. 
 
Parlo de projecte importants impulsats directament i que marquen un abans i uns 
després en la millora de serveis públics fonamentals. En citaré només tres. 
 

 La creació de l’Oficina de Participació i Informació Ciutadana per obrir 
l’Ajuntament a la ciutadania 
 

 La construcció de la caserna de la Policia Local per dignificar el treball dels 
agents del cos que teníem atenent en una casa enrunada 
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 El traspàs de la recaptació de la Diputació de Barcelona. Un servei que va 
passar de costar-nos 400.000 cada any a ZERO euros, ZERO, aquest any 
2015. 
 

Des del PSC interpretem que a Cubelles la ciutadania ens diu als nou grups avi aquí 
representats: assenteu-vos, parleu, dialogueu i poseu-vos d’acord en com tirar 
endavant Cubelles de la millor manera possible per tothom. 
 
Ens reclamen propostes, projectes, concrecions per ajudar les famílies que perden o 
poden perdre les seves vivendes per hipoteques abusives; famílies que no poden 
escalfar casa seva ni encendre els llums perquè les tarifes elèctriques són 
escandaloses; pares i mares que depenen d’una beca menjador per poder alimentar 
els seus fills; avis i àvies que tenen els estalvis de tota una vida segrestats per l’estafa 
de les “preferents”. Avis i àvies que avui són el suport de fills, filles i nets amb pensions 
que a Cubelles són d’una mitjana de 969 euros amb 12 cèntims. 
 
Això no ho traiem del Telenotícies, això és la foto d’avui de moltes cases de Cubelles: 
del centre, de Mas Trader, de Corral d’en Cona, de les Salines o del sector Marítim. 
 
La gent ens està dient als representants polítics: parleu, dialogueu, poseu-vos d’acord 
més enllà d’aritmètiques i geografies variables. 
 
La nostra proposta concreta avui és la següent: 
 
Proposem un govern fort i estable que pensi i actuï en clau de poble, de municipi, de 
ciutat de Cubelles.  Un govern de confluència que es basi en les millors propostes 
consensuades. 
 
Nosaltres oferim les nostres: 
 
PACTE SOCIAL: per atendre les urgències de la població que més està patint els 
efectes de la crisi. 
 
PACTE CÍVICO-CULTURAL: per refer el consens i el treball prioritari respecte a la 
necessitat de promoure una nova manera d’administrar i respectar la convivència, 
l’espai públic i l’impuls de nous equipaments culturals com la nova Biblioteca 
Municipal. 
 
El PSC de Cubelles proposa en aquest important Plenari, i especialment a la força 
més votada, la necessitat d’acordar un programa de mínims per formar un govern de 
confluència que trenqui la minoria de quatre regidors entre disset que considerem 
insuficient per governar amb energia i precisió l’ajuntament de Cubelles. 
 
Proposem un pacte clar, transparent, que s’expliqui a la població com cal.  Sense 
ombres mi parts ocultes. 
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La proposta que avui sotmetem a votació en aquest ple es diu, des del PSC, “Ara 
Cubelles” i la basem en cinc eixos i unes propostes assumibles i realitzables de 
manera raonable. 
 
1.- Compromís contret amb els ciutadans en obres i inversions 
 -- Construcció de la nova Biblioteca Municipal per facilitar la formació dels joves 
 -- Rehabilitació del Passeig Marítim respectant el procés participatiu iniciat 
 -- Remodelació de l’eix comercial i viaria del Passeig de Vilanova per potenciar 
el conjunt del nucli antic, resoldre els problemes del Mercat Municipal i crear una 
avinguda comercial de futur. 
 
2.-  Foment de l’ocupació i creació de nous filons de treball 
 -- Redacció d’un pla de millora de l’espai públic i un calendari d’actuació a 
quatre anys 
 
3.- Estalvi i dinamització econòmica atenent la realitat pròpia de Cubelles. 
 Les afiliacions al règim de la Seguretat Social a Cubelles a 31 desembre 2014 
eren: 

 Agricultura  4 

 Indústria  59 

 Construcció 97 

 Serveis  776 
Les afiliacions al règim d’autònoms de la Seguretat Social a Cubelles la 
mateixa data eren: 

 Agricultura  6 

 Indústria  61 

 Construcció 159 

 Serveis  718 
 
Proposem donar d’alta els autònoms en 30 minuts a la finestreta única i des del Punt 
d’Emprenedors 
 
4.- Millora dels serveis municipals 
Proposem ampliar els horaris i espais d’atenció als serveis econòmics com el Servei 
Local d’Ocupació i el Club de la Feina per destinar tots els esforços d’atenció prioritària 
a les 1134 persones de Cubelles actualment registrades a l’atur amb dades de maig 
de 2015 
 
5.- Participació Ciutadana i compromís cívic 
Proposem aprofundir el procés de participació ciutadana per resoldre el debat del Pla 
General Urbanístic prioritzant l’interès públic i els serveis als ciutadans. 
 
“Ara Cubelles” vol ser un projecte compartit i de llarg recorregut, que s’enriqueixi amb 
les aportacions dels grups polítics, socials i culturals del nostre poble. 
 
“Ara Cubelles” és un projecte per una comunitat més dinàmica, més oberta, 
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més ambiciosa col·lectivament que tingui un Ajuntament renovat amb rostre humà i no 
tècnic, que renovi la confiança del veïnat cada dia, que sàpiga fer-se veure al costat de 
tothom qui ho necessitat. 
 
“Ara Cubelles” és un projecte que també ha de saber exigir als representants polítics, 
ciutadans i veïnals el compromís també de fer costat i servir a l’Ajuntament com a 
instrument de desenvolupament col·lectiu. 
 
El PSC de Cubelles no vol un Ajuntament minoritari, un Govern en minoria, un horitzó 
de trenta dies. Volem un Govern ferm en el seu treball, sòlid en les seves propostes 
estable  en les seves capacitat de teixir les majories necessàries. 
 
Per això demanem el suport a la nostra proposta aquí presentada i un esforç de diàleg 
i responsabilitat al conjunt de forces polítiques. 
 
Tenim la confiança de la ciutadania al nostre costat. No podem defraudar-la cadascú 
en la mesura de les seves responsabilitats. 
 
Aquesta és la nostra proposta, aquest és el nostre compromís amb tots i cadascun 
dels 14481 habitants de Cubelles. 
 
Vull felicitar en nom de tota l’Agrupació Local del PSC a Maria Rosa Fonoll per haver 
estat avui investida nova alcaldessa de Cubelles. I desitjar-lo sort i encert. 
 
Vull felicitar també tots els grups nous que inicien avui i aquí la seva representació al 
Plenari de Cubelles i donar-los la benvinguda i oferir-los tot els nostre suport. 
 
I avui que aquesta sala està especialment plena vull demanar-vos què imaginem els 
regidors i regidores que estant pensant els ciutadans sobre la feina què ens toca fer 
com a Consistori de Cubelles. 
 
Pensen que ens posarem d’acord per la nova Biblioteca? 
Pensen que prendrem les mesures adequades en Benestar Social? 
Confien que sabrem administrar bé els seus impostos? 
 
Acabo dient que estic convençut que el seu pensament és sempre positiu per la millora 
de Cubelles i que nosaltres hem de trobar la millor fórmula de representar la pluralitat 
del nostre poble.  
 
Des del PSC oferim la nostra mà estesa a totes les formacions a partir d’aquest mateix 
moment i instem la nova Alcaldia a liderar la constitució d’un govern ferm i estable. 
 
I acabo, moltes gràcies.” 
 
Seguidament, l’alcaldessa dóna la paraula  a la cap de llista d’UC-11-Reagrupament, 
Sr. Jose Manuel Ardila Contretras, que literalment diu el següent: 
 
“Bon dia,  
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Senyora alcaldessa Rosa Fonoll, senyora exalcaldessa sortint Mònica Miquel, senyors 
exalcaldes Lluís Pineda, Joan Vidal i Josep Marcillas, exregidors i exregidores, cap de 
la policia, regidors i regidores, veïns i veïnes, familiars, cubellencs i cubellenques tots i 
totes ens trobem en la sala de plens de l’Ajuntament de Cubelles per constituir el nou 
ajuntament  que regirà el nostre municipi durant els propers quatre anys.   
 
Unitat Cubellenca va guanyar les eleccions el passat 24 de maig, amb el suport de 
1131 vots, cubellencs i cubellenques que van donar suport a Rosa Fonoll, al seu equip 
i al seu programa per poder tirar endavant Cubelles els propers 4 anys. Un suport que 
volem agrair públicament i que ha donat el seu fruit, avui, amb l’elecció de la Rosa 
Fonoll com alcaldessa de Cubelles. Em sento orgullós coma representant d’Unitat 
Cubellenca dels resultats obtinguts. 
 
Darrera d’Unitat Cubellenca hi ha un equip de persones que han treballat de valent per 
poder fer arribar el nostre programa a tots els ciutadans i ciutadanes de Cubelles. Ha 
estat una feina dura, una feina que els hi volem agrair. I no només a aquells homes i 
dones que ens acompanyaven a les llistes sinó també aquelles altres persones que 
han col·laborat d’altres formes. 
 
Iniciem una nova etapa a l’Ajuntament de Cubelles, amb nou grups representats al 
consistori, alguns d’aquests nous, d’altres no tant, moltes cares conegudes i altres 
noves, tots amb la idea de treballar per Cubelles. A tots i totes els representants dels 
partits que formeu part de l’Ajuntament us volem felicitar per haver aconseguit ser-hi 
avui aquí. 
 
Des del mateix dia 24 de maig ens hem mostrat davant el poble de Cubelles disposats 
a aconseguir un pacte de govern, el més ampli possible, amb gent amb ganes de 
treballar per Cubelles, amb ganes de solucionar els problemes de la gent, amb 
capacitat de donar respostes a les necessitats dels nostres vilatans.  
 
Unitat Cubellenca ha parlat i s’ha assegut amb totes les forces polítiques 
representades al consistori i amb les dues forces que no van aconseguir la 
representació. Amb totes s’ha manifestat el poder fer un govern estable i ampli. Els 
resultats han estat difícils per poder arribar a acords però cal agrair una vegada més a 
totes les forces la seva predisposició a dialogar. 
 
I aquestes converses encara han de continuar perquè l’equip de treball encara està en 
procés de formació. S’ha dialogat molt amb totes les forces polítiques, i aquest diàleg, 
aquestes trobades ens ha portat a fer una reflexió interna de treballar a poc a poc per 
arribar a bon port, és a dir, a configurar un govern fort per Cubelles. Dilluns 
continuarem treballant per aconseguir el millor govern per Cubelles que garanteixi una 
estabilitat i un projecte clar pel municipi. 
 
Des d’Unitat Cubellenca creiem que aquest projecte de  govern municipal pels propers 
4 anys s’han de vehicular a partir d’uns principis : 
 

 Diàleg constant amb totes les forces polítiques. 
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No només amb la finalitat d'assolir un govern fort i estable a Cubelles que 
garantitzi una continuïtat d'acció de govern de 4 anys, si no que es treballarà 
perquè totes les forces polítiques representades a l'Ajuntament participin de les 
accions proposades pels socis de govern. Hi ha d'haver una voluntat de 
comunicació i consens continuada per part del govern municipal amb totes les 
forces polítiques. 
 

 La nostra prioritat són les persones. Estem i estarem al servei i al costat de les 
persones. 
L'Ajuntament ha d'articular els mecanismes necessaris per estar més a prop 
dels ciutadans/es i donar resposta efectiva i eficient a les necessitats de les 
persones. La finalitat, millorar la qualitat de vida de les persones que viuen a 
Cubelles. 
 

 Implementació del canvi polític i social. 
Treballarem per millorar les bones maneres d'acció política municipal. Màxima 
participació possible de tots els agents implicats per a cada acció de govern 
plantejada que s'ha de transformar en canvis reals que millorin els serveis i la 
qualitat de vida al municipi de Cubelles. 
 

 Autonomia de govern: 
La prioritat de l'acció de govern ha de ser el municipi de Cubelles. Totes les 
forces polítiques han de treballar en benefici del nostre municipi com a eix 
principal d'acció, on la base municipalista prevalgui davant les gran estructures 
de partit.  
 

 Crearem sinergies amb la resta d'agents del territori en benefici del municipi i 
dels ciutadans/es. 
Totes les forces polítiques treballarem de forma conjunta amb els diferents 
agents del territori (veïns, entitats, empreses, administracions,..) pel benefici del 
municipi. 
 

 Farem una gestió eficient dels recursos existents. 
Cal treballar per optimitzar els recursos materials, humans i econòmics 
existents. Millorar l'organització interna de l'Ajuntament, replantejar la 
contractació i serveis externs, fer un ús responsable dels recursos actuals i 
valorar conjuntament les inversions econòmiques que es proposin. 
 

 Coordinació entre els projectes per aconseguir els objectius i els resultats 
esperats. 
Per tal d'aconseguir la màxima efectivitat possible en les propostes d'acció del 
govern municipal cal treballar des de la coordinació i transversalitat de 
l'organització municipal política i tècnica. Plantejarem una organització política 
de govern que garanteixi amb la coordinació dels equips de treball la màxima 
participació possible de totes les forces de govern. 
 

 Transparència en la gestió municipal: 
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Els ciutadans/es tenen dret a conèixer tot el què passa a l'Ajuntament i com 
passa. Treballarem per a la creació dels mecanismes necessaris de publicitat 
de l'acció municipal.  

 
No em puc oblidar dels treballadors i treballadores de l’Ajuntament de Cubelles, 
vosaltres sou qui realment tira de tota aquesta estructura i us necessitem per 
aconseguir que tots i totes tinguem una millor Cubelles durant els propers anys.  
 
Finalment dit tot això, avui és un dia molt important per Unitat Cubellenca, Rosa Fonoll 
és la nova alcaldessa de Cubelles. Això és comporta molta responsabilitat, molt treball, 
estar molt a prop de les persones. Serà una  nova etapa en la que t’exigirem molt i on 
tots nosaltres estarem al teu costat per tirar endavant.  
 
Saps molt bé que allà dalt, com tu dius moltes vegades, hi ha una persona que t’ajuda, 
una persona que sempre ha estat a prop teu i tot i que ara ja no pot estar entre 
nosaltres tu saps molt bé que et guia pel bon camí, que t’indica el que has d’anar fent. 
Estem segurs que ell estaria avui molt orgullós de veure la seva filla com a nova 
alcaldessa de Cubelles.  
 
Moltes gràcies.” 
 
Seguidament l’alcaldessa Sra. Rosa M. Fonoll i Ventura, pren la paraula  per 
pronunciar el seu parlament que, literalment, diu el següent: 
 
“Benvinguts regidors regidores, ex-regidors  ex-regidores, ex- Alcaldes i ex-alcaldessa 
i ciutadans tots. 
 
Moltíssimes gràcies a tothom, a tots i totes, per la confiança dipositada en la meva 
humil persona. 
 
No fa molt, vaig llegir d´un important polític del nostre país que deia que no hi ha honor 
més  gran a la política, que ser investit alcalde del seu poble.  
 
Sincerament, no puc estar més d’acord, i ara ja puc afirmar amb tota la força que em 
confereixen els vostres vots i els de la majoria de la  ciutadania del municipi, que avui 
és un dels dies més feliços de la meva vida. 
 
Per a algú com jo, nascuda i criada de sempre a Cubelles, es tracta d’un repte i d’un 
privilegi d’allò més emocionant. Però a la vegada, sóc conscient de la responsabilitat 
que comporta assumir l’alcaldia d’una gran vila de gairebé 15.000 habitants i en uns 
moments d’emergència social per a moltíssimes famílies del nostre poble. 
 
És per això que ja us avanço que aquesta serà una alcaldia marcada pel consens i pel 
diàleg. 
 
I no només perquè així ho ha manat la ciutadania a través del seu vot, sinó, perquè 
aquesta ha  estat des de sempre la meva voluntat i perquè així ho he expressat al llarg 
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de tota la meva trajectòria; ja sigui en el camp de la política, en el cultural i en 
qualsevol de les meves activitats al teixit associatiu de la vila.  
 
Per aquest motiu, us demano la col·laboració i la complicitat a tots i cadascun dels 
regidors que conformeu aquest consistori. 
 
Tots plegats, amb els nostres accents i els nostres matisos, hem de  treballar colze 
amb colze per fer de Cubelles un municipi més just,  saludable, ric i de qualitat. 
 
Cal acabar, doncs, amb la crispació i l’agror que -en masses ocasions - ha 
caracteritzat la política del nostre poble. 
 
Per la meva  part, seré tan ferma en la defensa dels meus principis i arguments,  com 
suau, comprensiva i respectuosa en les formes.  I si algú (–estic  convençuda que no 
passarà-)  està temptat de fer de la cridòria i la contaminació acústica el seu principal 
recurs polític, sàpiga que faré tot el que calgui per evitar aquesta derivada. 
 
Fins i tot de callar, sabedora que, arribats a aquest punt, callar no és claudicar, sinó,  
avançar cap a la pau i la normalitat política que els nostres veïns i veïnes es mereixen i 
ens exigeixen. 
 
Aquí teniu la meva mà, companys i companyes regidors, i aquí teniu la promesa que la 
porta de l’alcaldia sempre estarà oberta de bat a bat per a vosaltres i per a tota la 
ciutadania, perquè, entre tots ho farem tot !!! 
 
La gent que em coneix sap que m’agrada molt anar pel carrer i xerrar amb qualsevol 
que se m’acosti. 
 
Això no canviarà, perquè, si  no, deixaria de ser qui sóc. A més, per encarar aquest 
apassionant repte, necessito del suport, de la coordinació i alegria  que emana del Ball 
de  les Gitanes, a més dels seus versets àcids i punyents. 
 
Igual que requereixo de la guia i dels consells dels meus companys de les caminades 
dels dimarts i de Fauna Camina. 
 
De la disciplina i la complicitat del Grup de Teatre. I de tantes i tantes activitats amb les 
quals estic implicada i que ara hauré de viure d’una forma diferent malgrat que  seguiré 
al seu costat. 
 
És per a mi un honor ser la continuadora d’una llista impressionant de persones que 
em precediren en el càrrec, i que es destacaren per la seva  generositat i tenacitat. 
Els més recents (algun d´ells avui presents): Mònica Miquel, Maria Lluïsa Romero, 
Josep Marcillas, Joan Albet, Joan Vidal, Isidre Piñol i Lluís Pineda. Més enllà, Joan 
Fernández i Josep Maria Batet i com no dels Estalella i Romeu, Soler i Malivern, 
Francesc Almirall i tants i tants altres que treballaren altruistament pel bé comú de tot 
el municipi. El meu agraïment també per a Mossèn Joaquim Lluís i el conjunt de la 
Parròquia. També als càrrecs electes (entrants i sortints) tots companys meus, agrair 
la seva tasca. 
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Per acabar, permeteu-me tenir unes paraules  per a la meva família, que sempre ha 
estat al meu costat. Per al meu marit, el Josep i els meus dos fills en Josep i en Carles, 
als quals demano paciència per aquests quatre anys que vénen per endavant. 
 
A la meva mare, pel seu exemple i la seva fortalesa. 
 
I al meu pare, qui ja fóra regidor en aquest mateix ajuntament i que, lamentablement, 
per molt poc temps, no ha pogut  viure aquest gran moment que es per la seva filla. 
Sigui on sigui, sé que sempre serà al meu  costat donant-me força i ajudant-me per 
fer-ho el millor possible i estar a l’alçada del que Cubelles es mereix.  
 
Finalment, voldria cloure la meva intervenció recuperant unes paraules  del fill més 
universal de la nostra vila, Charlie Rivel. 
 
Nascut en unes golfes, envoltat de tomaqueres i melons, amb el  temps, gràcies al seu 
geni, obtingué fama i diners. Visqué en grans  capitals europees, en hotels de luxe i 
mansions. Però ja de gran, tornà als orígens i deixà el seu llegendari epitafi: “I si 
pogués triar, tornaria a néixer a Cubelles”. 
 
Doncs.. com jo !! Si pogués triar, tornaria a néixer a Cubelles!!! 
 
Moltes gràcies!!” 
 
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 13.40 hores             


