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EXTRACTE DE L’ACTA DEL PLE DE LA SESSIÓ CONSTITUTIVA DE 16 DE 
JUNY DE 2007,  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 16 de juny de 2007, es 
reuneixen a la sala de sessions d’aquest Ajuntament, 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 4 de juny 
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 444/2007, de 2 d’abril (publicat al BOE núm. 80, de 3 d’abril de 
2007), 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. 
 
- Sr. Jordi Coch i Datzira, regidor d’Iniciativa per Catalunya Verds. 
 
- Sr. Narcís Pineda i Oliva, regidor d’ Iniciativa per Catalunya Verds. 
 
- Sr. Pere Lleó i Gelabert, regidor d’Iniciativa per Catalunya Verds. 
 
- Sra. Maria Lluïsa i Romero i Tomàs, regidora del Partit dels Socialistes de 
Catalunya. 
 
- Sr. Francesc Xavier Grau i Roig, regidor del Partit dels Socialistes de 
Catalunya. 
 
- Sr. Miguel Ángel López i Robles, regidor del Partit dels Socialistes de 
Catalunya. 
 
- Sra. Prudencia Carrasco i Madrid, regidora del Partit dels Socialistes de 
Catalunya. 
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- Sr. Joan Albet i Miró, regidor de Convergència i Unió 
 
- Sra. Noemí Cuadra i Soriano, regidora de Convergència i Unió. 
 
- Sr. Lluís Pineda i Gavaldà, regidor de Convergència i Unió 
 
- Sr. Joan Besòs i Vilella, regidor de Convergència i Unió 
 
- Sra. Joana Navarrete i Jiménez, regidora del Partit Popular de Catalunya 
 
- Sr. Luis Francisco Alamán i Catalán, regidor del Partit Popular de Catalunya 
 
- Sr. Joan Andreu Rodríguez i Serra, regidor d’ Esquerra Republicana de 
Catalunya. 
 
- Sr. Josep Lluís Comas i Rodríguez, regidor d’Iniciativa per Cubelles 
 
- Sra. Ana Mª. Martínez i 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 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 195.2 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. Lluís Pineda i Gavaldà, 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.  
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Seguidament, la secretària convida els regidors citats perquè pugin a l’estrada i 
ocupin 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,  
  
- Sr. Luís Francisco Alamán i Catalán 
- Sr. Narcís Pineda i Oliva 
- Sr. Francesc Xavier Grau i Roig 
- Sr. Joan Andreu Rodríguez i Serra 
- Sra. Prudencia Carrasco i Madrid 
- Sra. Mònica Miquel i Serdà 
- Sra. Ana M, Martínez i Gallemí 
- Sr. Josep Lluís Comas i Rodríguez 
- Sra. Joana Navarrete i Jiménez 
- Sr. Pere Lleó i Gelabert 
- Sra. Maria Lluïsa i Romero i Tomás 
- Sr. Joan Albet i Miró 
- Sr. Jordi Coch i Datzira 
- Sr. Joan Besòs i Vilella 
- Sr. Miguel Ángel López i Robles 
 
 
Un cop els regidors i regidores han acreditat la seva personalitat i ocupat el seu 
escó, es comprova el nombre d’assistents i s’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 i 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. 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 
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seva proclamació, previstes en l’article 178 de la Llei 5/ 1986, de 19 de juny i 
l’altra legislació aplicable. 
Acte seguit el President de la Mesa d’edat 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, el text literal de la qual és el següent: 
 
“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 cada un dels 
regidors, 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: 
 
Sra. Noemí Cuadra i Soriano    “Sí, ho prometo” 
Sr. Luis Francisco Alamán i Catalán   “Sí, ho juro” 
Sr. Narcís Pineda i Oliva     “Sí, ho prometo” 
Sr. Francesc Xavier Grau i Roig   “Sí, ho prometo” 
Sr. Joan Andreu Rodríguez i Serra  “Pels principis republicans,pel 

progrés i pel futur de la nació 
catalana, “Sí, ho prometo, per 
imperatiu legal” 

Sra. Prudencia Carrasco i Madrid  “Sí, ho prometo” 
Sra. Mònica Miquel i Serdà   “Sí, ho prometo” 
Sra. Anna María Martínez i Gallemí  “Sí, ho prometo” 
Sr. Josep Lluís Comas i Rodríguez  “Sí, ho prometo” 
Sra. Joana Navarrete i Jiménez   “Sí, ho juro” 
Sr. Pere Lleó i Gelabert    “Sí, ho prometo” 
Sra. Maria Lluïsa Romero i Tomás  “Sí, ho prometo” 
Sr. Joan Albet i Miró    “Sí, ho prometo” 
Sr. Jordi Coch i Datzira    “Sí, ho prometo” 
Sr. Joan Besòs i Vilella    “Sí, ho juro” 
Sr. Miguel Ángel López i Robles   “Sí, ho prometo” 
Sr. Lluís Pineda i Gavaldà    “Sí, ho prometo” 
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A continuació el President de la Mesa declara constituït el nou Ajuntament de 
Cubelles. 
El president de la Mesa d’edat assenyala que tot seguit es procedirà a l’elecció 
del nou Alcalde o Alcaldessa de la vila per la qual cosa dóna la paraula a la 
Secretària General, amb l’objecte d’explicar el procediment d’elecció 
d’aquest/a. 
 
La Secretària general explica que és procedirà a 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, sent escollit Alcalde o Alcaldessa,  el 
candidat o 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 (a mà alçada), 
llevat que s´acordi per majoria simple dels membres de la Corporació que el 
sistema de votació sigui nominal o secret. Poden ser candidats/es tots els 
Regidors i Regidores que encapçalin les seves corresponents llistes. 
 
En aquest moment, la vocal de la Mesa, Sra. Noemí Cuadra Soriano pregunta  
si estan d’acord tots els regidors i regidores en realitzar una votació ordinària 
en l’elecció de l‘alcalde/ssa, a la qual responen afirmativament tots els 
membres de la Corporació. 
 
Després d’això, la vocal de la Mesa d’edat, pregunta als portaveus si presenten 
candidatura: 
 

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

- El Portaveu d´ICb, Sr. Josep Lluís Comas i Rodríguez, diu que no 
presenten candidatura. 

- El Portaveu d´ERC, Sr. Joan Andreu Rodríguez i Serra, diu que no 
presenten candidatura. 

- La Portaveu del PPC, Sra. Juana Navarrete i Jiménez, diu que presenta 
candidatura a l’Alcaldia. 

- El Portaveu de CIU, Sr. Joan Albet i Miró, diu que no presenten 
candidatura. 

- La Portaveu del PSC, Sra. M. Lluïsa Romero i Tomás diu que presenta 
candidatura a l’ Alcaldia. 

- El Portaveu de ICV, Sr. Jordi Coch i Datzira, diu que presenten 
candidatura a l’Alcaldia. 
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La Secretària general diu que queden proclamades les candidatures següents: 
 
 
CANDIDATES     
 

 Sra. Juana Navarrete i Jiménez, del Partit Popular de Catalunya. 

 Sra. M. Lluïsa Romero i Tomás, del Partit dels Socialistes de Catalunya. 

 Sra. Mònica Miquel i Serdà, del Partit de Iniciativa per Catalunya Verds.  
 
 
Seguidament, la Secretària general explica que per part del President de la 
Mesa, es cridaran les diferents candidatures, i els diferents regidors i regidores 
votaran a favor de la candidata que escullin o, en el seu defecte, manifestaran 
la seva abstenció. 
 
Es realitza la votació de les diferents candidates presentades, amb el següent 
resultat: 
 
Vots a favor de la Sra. Juana Navarrete i Jiménez:  2 vots del PPC 
 
Vots a favor de la Sra. M. Lluïsa Romero i Tomás. 9 vots (1 ERC, 4 CIU, i 4 
PSC). 
 
Vots a favor de la Sra. Mònica Miquel i Serdà.   4 vots d´ICV. 
 
Abstencions:       2 vots(1 d’ICB, 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. M.. Lluïsa Romero i 
Tomás, del Partit dels Socialista per Catalunya, queda proclamada Alcaldessa 
de l’Ajuntament de Cubelles. 
 
El President de la Mesa d’edat pregunta a la Sra. M. Maria Lluïsa Romero si 
accepta el càrrec d’ Alcaldessa de Cubelles: la Sra. M. Lluïsa Romero i Tomàs 
respon afirmativament. 
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El President de la Mesa d’edat dóna la paraula a la Secretària per què 
procedeixi a la lectura de la fórmula de jurament o promesa d’acatament a la 
Constitució. 
 
“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. M. Lluïsa Romero i Tomás    “Sí, ho prometo”. 
 
A continuació la Sra. M. Lluïsa Romero i Tomás ocupa la Presidència. 
 
El President de la Mesa Sr. Lluís Pineda, diu, textualment, el següent: “Amb la 
més alta consideració, li faig entrega del símbol que representa l’Alcaldia i 
felicitar-la perquè ens representi en el nostre municipi, per la continuïtat dels 
trenta anys de democràcia”. 
 
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 portaveus dels diferents 
Grups polítics municipals, de menor a major representació, invitant-los si ho 
desitgen donar una explicació de vot. 
 
En primer lloc, dóna la paraula al representat del grup municipal Entesa per 
Cubelles - FIC,  Sra. Ana M. Martínez i Gallemí, que manifesta literalment el 
següent: 
 
“En primer lloc voldria fer arribar la meva felicitació a la nova Alcaldessa i 
desitjar-li tota classe d’encerts per aquesta legislatura així com demanar-li que 
s’esforci per aconseguir la serenor d’un govern fort i estable que li permeti 
dirigir la nostra vila cap a un futur esperançador, segur i fructífer, desitjable i 
necessari per a tots els cubellencs i cubellenques. Nosaltres des de l’Entesa 
per Cubelles, volem deixar constància que en aquesta legislatura i des de 
l’oposició farem una tasca constructiva i dialogant en tot moment mirant que 
sigui sempre pel bé de Cubelles el nostre poble. S’ ha de treballar pel respecte i 
el compromís per una millora de la participació ciutadana, respectant a tothom, 
som conscients dels problemes que hi ha al nostre municipi pels quals s’han de 
trobar solucions. Tanmateix hem de fer un esforç i aconseguir entre tots, 



[  

 8 

eliminar definitivament les crispacions per a poder donar pas a un projecte 
polític d’interès comú. Sabem molt bé que no condueix a res l’oposició per 
l’oposició, de tot això en tenim tots constància. Si mirem bé, en el si de la 
paraula oposició, és només grup o grups de polítics amb idees diferents de les 
del partit que governa, però són precisament això, només idees, les que ens 
diferencien, la qual cosa no impedeix que tirem endavant i per fer en un conjunt 
les coses que ens en són necessàries i urgents per la nostra vila, l’arranjament 
dels carrers, la seguretat en l’entorn a l’ IES, el pont sobre el riu Foix, la neteja, 
la biblioteca, etc...Tingueu per segur que des del diàleg, el respecte i la 
coherència trobareu sempre a l’ Entesa disposada a col·laborar. Per acabar, 
només resta dir-vos i demanar-vos, Sra. Alcaldessa, que estimeu i penseu 
sempre en primer lloc en la nostra vila, Cubelles. Moltes gràcies.” 
 
Seguidament, la Sra. Alcaldessa dóna la paraula al portaveu d’Iniciativa per 
Cubelles, el Sr.  Josep Lluís Comas i Rodríguez, que literalment diu el següent: 
 
“Bon dia. En primer lloc felicitar-la pel nomenament com Alcaldessa i fer un 
petit comentari, intentaré ser breu. Al llarg d’aquests dies hem sentit en el seu 
discurs, tant a la premsa com públicament, uns eixos bàsics per tirar endavant 
el seu projecte, aquests eixos eren la il·lusió, les ganes, i la capacitat de treball. 
En quant a la il·lusió, estem d’acord, només faltaria, comencem amb el 
comptador a cero, per tant tenen vostès pel davant tota la legislatura per fer el 
que vosaltres mateixos vau dir,  un canvi radical en la manera de fer, per 
capgirar la situació actual. Disposeu, per altra banda de la majoria absoluta 
necessària per intentar-ho i se suposa que teniu darrera tota la impressionant 
estructura política dels grans grups, amb implantació nacional. Comparteixo 
aquesta il·lusió perquè si un grup petit com el nostre va aconseguir tot el que 
vam aconseguir durant la passada legislatura i amb totes les dificultats que 
coneixeu, com no podem ser optimistes davant d’aquesta proposta? Les ganes 
ja les hem vist, i la capacitat, el temps ens ho dirà. Si m’ho permet, trobo a 
faltar al llarg d’aquests dies un compromís, primer, cap al seus votants, per 
complir les seves propostes de programa; per la resta, trobo també a faltar el 
compromís de ser una digna Alcaldessa de tots i no només la cap de llista del 
PSC, o de  l’ equip de govern. Per aconseguir-ho cal capacitat de diàleg, diàleg 
entenent-ho com a suma de voluntats, com un acte de generositat, i estar 
disposada a escoltar propostes, sempre i quan aquestes tinguin com a objectiu 
el bé de tot el poble. Sentit de responsabilitat per governar per damunt dels 
interessos personals, de grups, o bé també la sensibilitat necessària per 
demostrar que les promeses electorals no són només eines per guanyar unes 
eleccions, sinó una finalitat en sí mateixa; per exemple, lamentem molt que una 
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oportunitat magnífica per demostrar la seva sensibilitat cap el foment de la 
participació ciutadana estigui d’alguna manera tacat o afectat per la mateixa 
presentació d’aquest debat, que considero que no té, no reuneix les condicions, 
i ni és d’alguna manera, disposem nosaltres d’altres locals, l’Ajuntament podria 
haver-se plantejat tot el tema aquest, amb el respecte al públic des d’ una altra 
banda. Cap d’aquests elements, com he dit abans, la capacitat de diàleg, la 
sensibilitat, tot això no els hem vist fins ara. De totes maneres li desitjo tota la 
sort per aconseguir afrontar amb èxit els importants reptes que teniu pel 
davant, sort també per mantenir la fidelitat dels seus socis de govern al llarg de 
tota la legislatura, i com a ciutadà, penso que el seu èxit serà l’èxit de tots. En 
aquest camí trobarà com sempre el recolzament i la voluntat de fer una política, 
una crítica constructiva com calgui, una oposició sempre respectuosa i 
responsable al llarg d’ aquest camí per aquesta línia ens trobarem. Gràcies.” 
 
La Sra. Alcaldessa dóna la paraula al portaveu del grup municipal Esquerra 
Republicana de  Catalunya, Sr. Joan Andreu Rodríguez i Serra, que literalment 
diu el següent: 
 
“Regidors, regidores, veïns, companys i amics, aquest acte tancarà per 
Esquerra de Cubelles un procés que vàrem iniciar al novembre del 2002, un 
procés d’aprenentatge,  de formació, d’ arrelament del nostre projecte del poble 
de Cubelles. És ben cert que aquest procés ha tingut assignatures fàcils, i 
d’altres de difícils, que no ha estat mancat d’errades, però que l’avaluació 
continuada del joc democràtic, ens ha fet corregir. Sabedors que hem trobat en 
aquest camí el suport de molts i moltes cubellencs i cubellenques, que no 
decebrem, i els quatre-cents vots que avalen la nostra modesta gestió. Ens 
presentem avui, em presento, com a portaveu d’aquest grup polític Esquerra 
Republicana de Cubelles, fer-vos participar dels nostres errors i dels nostres 
èxits, no defugirem de les nostres responsabilitats, dels nostres compromisos, i 
de la nostra identitat. Reconeixem que aquesta legislatura ja no suposa un 
procés de formació pel nostre partit. Cal que posem en pràctica tots els nostres 
coneixements, d’una forma constructiva, sumant esforços amb la resta de 
companys, amb els que compartirem el govern. Però atenció, els altres 
representats de la voluntat del poble que sou aquí, també us dic que Esquerra 
exigirà el mateix grau de compromís envers vosaltres que els que ens exigim a 
nosaltres mateixos. Volem treballar amb la col·laboració de tots els 
representants del Consistori, que conformeu la veu del poble de Cubelles. Vull 
tenir unes paraules d’agraïment en primer lloc, per la meva família, la meva 
dona i els meus fills, els militants i simpatitzants d’Esquerra que treballen 
diàriament per fer realitat aquest projecte. Permeteu-me, també, que pugui 
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compartir aquest dia tant emotiu per nosaltres i un record en especial per 
l’Andreu Suriol i per Paco de los Mozos que ens van deixar d’una forma injusta. 
Esquerra dóna suport a la investidura de l’Alcaldessa M. Lluïsa Romero, com 
Alcaldessa de Cubelles amb el compromís adquirit de mantenir una actitud 
crítica però alhora constructiva en benefici del poble de Cubelles. Voldria 
acabar i permeteu-me l’atreviment amb les paraules que va pronunciar el 
President Macià als diputats de la Generalitat de Catalunya el dia 12 de juny de 
1931 en acabar el seu discurs: “Senyors diputats de la Generalitat, em 
despedeixo de vosaltres amb aquestes paraules finals, penseu que l’obra que 
tindreu que realitzar juntament amb el govern, representarà la voluntat decisiva 
de la nostra terra que ella ha de ser la base del codi que ha de regir els seus 
destins, que serem el vehicle de la seva prosperitat i per ella podrem 
col·laborar amb els altres pobles germans, treballeu per tant amb entusiasme 
que contagia el patriotisme més pur, escolteu el vostre interior la veu profunda 
del bon judici, que la vostra feina sigui expressió vivent, de les aspiracions de la 
nostra Catalunya, perquè puguem fer d’ella una pàtria liberal, democràtica i 
socialment justa. Gràcies.” 
 
 
La Sra. Alcaldessa dóna la paraula a la portaveu del grup municipal del Partit 
Popular de Catalunya,  Sra. Juana Navarrete i Jiménez, per manifestar 
literalment el següent: 
 
“Desde el Partido Popular, primero queremos felicitarla, nuestros mejores 
deseos para esta legislatura que empieza. Hoy es día de empezar a escribir 
una página, vamos a empezar Cubelles con otra página nueva, vamos a 
aprender del pasado, no vamos a recrearnos en él, sino a mirar hacia delante. 
Nosotros siempre daremos el apoyo, siempre estaremos ahí cuando sean 
temas constructivos para Cubelles, porque de eso se trata, por eso estamos 
aquí, y para eso nos han apoyado muchos ciudadanos, a los cuales 
agradecemos todo el esfuerzo que han hecho, todo el sentimiento que hemos 
sentido en ellos, el apoyo que hemos tenido en esta legislatura pasada, y que 
lo han demostrado con sus votos. Ahora estamos en la oposición, no lo vamos 
a poner fácil, también se lo decimos hoy aquí, vamos a ser muy críticos, porque 
forma parte de nuestras obligaciones, y vamos a estar ahí, pero no va ser una 
oposición, y ya lo hemos demostrado, no tenemos que demostrar nada que no 
hayamos hecho en esta legislatura, aunque represente al equipo de gobierno si 
nos parece bien, evidentemente lo vamos a votar a favor, pero insisto, vamos a 
ser muy críticos también. Queremos que Cubelles empiece de una vez por 
todas a arrancar, sin perder su esencia porque no tiene que perder la esencia 
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del pueblo, esa esencia que todos queremos, que todos estamos aquí 
precisamente por eso, porque nos sentimos, nos sentimos ciudadanos de este 
pueblo, al cual queremos y respetamos, pero también queremos que sea un 
pueblo mucho más grande, que se amplíe, que deje de pensar en “petit poble, 
només; no, vamos mucho más allá y esperamos en estos cuatro años una 
legislatura mucho más madura, que la que hemos pasado, mucho más vital, y 
que realmente todo el mundo se sienta participe, que no se gobierne solo para 
unos, aquí se debe gobernar para todos, independientemente de sus 
ideologías, eso se ha de quedar fuera de esa puerta, aquí todos estamos 
representando a ciudadanos de diferentes ideas y precisamente por eso, por 
ese respeto que les hemos de tener, nosotros estamos aquí, insisto, 
apoyándola siempre que sea algo constructivo y criticando siempre que 
creamos que lo debemos de hacer. Gracias.” 
 
 
Pren la paraula el portaveu de Convergència i Unió, Sr. Joan Albet i Miró, per 
manifestar literalment el següent: 
 
“Bon dia a tothom. Felicitats Alcaldessa, felicitats Mª Lluïsa. Les eleccions del 
dia 27 han donat una nova representativitat, hem passat de tretze a disset 
regidors, amb incorporació de persones noves amb molta il·lusió i ganes de 
treballar. El grup municipal de Convergència i Unió, disposa de una 
representació de quatre regidors, al igual que els grups dels socialistes i               
d’ Iniciativa, amb responsabilitat de poder formar govern a fi de portar el nostre 
gra de sorra, en la transformació, cada vegada més necessària, de la dinàmica 
que es porta. S’ha dissenyat un nou model de gestió social i de ciutat, basat en 
l’atenció ciutadana; hem estat oberts en tot moment a formar un govern de 
consens entre les forces més votades, però està vist que els prejudicis 
personals estan per sobre de l’objectiu comú, que és el que ens ha portat aquí:  
fer que ens sentim cada vegada més satisfets de viure a Cubelles. Els grups 
que es presenten a les eleccions és per liderar aquest projecte de 
transformació, el grup de Convergència i Unió, ha respectat que el grup dels 
Socialistes per Cubelles, Socialistes per Catalunya, fos la força més votada; ha 
considerat que tenien la responsabilitat d´encapçalar aquest projecte amb el 
suport de Convergència i Unió, un projecte comú basat en els programes 
electorals. No es tracta de ser o no l’Alcalde, es tracta de reflexionar quina es la 
situació actual; els objectius han de estar per sobre dels personalismes, cal 
saber què és el millor per Cubelles, i què és el millor per tothom. Hem valorat 
que no es tracta de fer alta política, senzillament es tracta de solucionar els 
problemes i potenciar les polítiques, tan socials com culturals, que el dia a dia 
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doni resposta a aquests petits detalls, que ens facin a tots copartíceps de la 
mancomunitat que formem. No es tracta de fer grans discursos, es tracta de 
començar a treballar i treballar a partir d’ara. Volem generar il·lusió i confiança 
en les persones que estan a l’ajuntament, governants i treballadors, volem amb 
una nova dinàmica que el treball que faci en aquest poble que tots estímem, 
que cada dia sigui millor. Des d´aquí, dir-vos que el projecte que es presenta és 
un projecte de tots, i que tots esteu convidats a participar-hi. Moltes gràcies.” 
 
La Sra. Alcaldessa dóna a paraula al portaveu del Partit de Socialistes de 
Catalunya,  Sr. Francesc Xavier Grau i Roig: 
 
“Bon dia a tothom, en primer lloc voldríem agrair aquestes primeres paraules de 
suport i de reconeixement en aquesta nova etapa,  i explicar molt breument que 
el Partit dels Socialistes de Catalunya ha donat el seu vot afirmatiu a la 
candidatura de M. Lluïsa Romero com Alcaldessa, perquè representa un equip 
de persones, representa també un projecte, i representa una idea que entenem 
nosaltres que és fonamental, que és aquesta idea de Cubelles, un projecte de 
tots. Hem donat el nostre vot afirmatiu perquè la M. Lluïsa Romero encapçala i 
representa un projecte que és un ferm compromís, plasmat en un programa 
electoral, que és un projecte obert a tothom, que ha estat consensuat amb dos 
grups més, amb Convergència i Unió i amb Esquerra Republicana de 
Catalunya, i que segueix estant obert aquest pacte per la  governabilitat per 
aconseguir un govern fort i estable. L’objectiu d’aquesta legislatura pel Partit 
dels Socialistes de Catalunya és transformar de manera radical la forma de fer 
política i la forma de gestionar el nostre Ajuntament, posant l’accent en dos 
claus fonamentals, primer: el reforç en la participació ciutadana i segon, 
l’obertura de la gestió municipal a tota la ciutadania. Avui entenem que és un 
dia important  per disset persones, per disset regidors i regidores que estem en 
aquesta taula, i que representem, tots i totes, tots i totes, la confiança de la 
població en nosaltres i en els nostres equips i en els nostres grups polítics. 
Entenem que avui sentim tots dues coses, d’una banda, uns nervis, una 
alegria, un pessigolleig a l’estòmac, per assumir aquesta responsabilitat i d’altra 
banda, també, ens en salta el dubte, l’interrogant, de si sabrem o no sabrem 
estar a l’alçada d’aquesta confiança que la població ha dipositat en els disset 
regidors i regidores que conformen des d’avui aquest Consistori. No tenim la 
resposta aquests interrogants, però el que sí sabem i estem convençuts, des 
del Partit dels Socialistes de Catalunya, que tots, els disset regidors i regidores, 
sabrem retornar aquesta confiança de la població, amb treball, amb il·lusió, 
amb reflexió amb compromís, i sobretot, amb respecte per tothom. Aquestes 
disset persones que avui constituïm un nou Consistori, sabem i hem de 
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reconèixer que no som infalibles, i sabem també, i ho hem de reconèixer, que 
la ciutadania de Cubelles també ho sap. Sabem que cometrem errors, esperem 
que pocs, i que la població ho sabrà disculpar; sabem, també, que tindrem 
alguns encerts, esperem que siguin molts i que la població, ho reconeixerà; 
aquesta és, en definitiva, la grandesa i el fonament de la democràcia. Volem 
agrair a les persones i als Consistoris que en aquests trenta anys de 
democràcia que es celebren aquesta setmana ens han precedit,  i volem donar, 
també, la benvinguda als regidors i regidores que s’incorporen a les feines i a 
les responsabilitats de l’Ajuntament. També volem enviar un reconeixement 
més personal per la seva presència de manera continuada i el seu compromís 
continuat, al llarg d’aquests trenta anys de democràcia que en Cubelles 
celebrem, a la persona que va ser el primer Alcalde de l’època democràtica el 
Sr. Lluís Pineda que avui presideix la mesa d’edat. L’acord signat pel Partit dels 
Socialistes de Catalunya, Convergència i Unió i Esquerra Republicana, es basa 
en uns punts fonamentals: hi han uns objectius de treball i de gestió, la millora 
de la recaptació municipal, la construcció d’habitatge social, l’increment de la 
participació ciutadana i el foment de la innovació democràtica, la construcció 
dels nous accessos a la Mota de Sant Pere, la nova política d’aigua potable per 
les nostres urbanitzacions, la transformació d’aquesta institució, d’aquest 
Ajuntament que, és cert, que avui es demostra insuficient per acollir al públic, 
que no pot assistir presencialment en aquesta sala de Plens, la millora de les 
infraestructures, dels carrers i de les voreres, la construcció de la nova 
biblioteca, l’eliminació de les barreres arquitectòniques, l’inici del treball i del 
debat  sobre el nou Pla General d’ Ordenació Urbana i en definitiva la 
transformació de la relació entre totes les forces polítiques municipals a partir 
de la fluïdesa en el diàleg i el compromís amb el respecte. Nosaltres, des del 
Partit dels Socialistes de Catalunya, rebem amb molta responsabilitat i amb 
molt de reconeixement, perquè sabem el que suposen les paraules de tots els 
grups que han intervingut a través dels seus portaveus; reconeixem i rebem 
amb responsabilitat la crida al respecte i l’estimació per Cubelles que fa 
l’Entesa per Cubelles: compartim amb Iniciativa per Cubelles, aquesta voluntat 
de posar el comptador a cero, de començar a treballar conjuntament, i 
compartim, també, aquest suport constructiu que han expressat Esquerra 
República i el Partit Popular de Catalunya. Volem felicitar a la M. Lluïsa Romero 
per la seva elecció, i també li avancem que tal com correspon al nostre equip li 
demanem que de manera immediata treballi pel desenvolupament i l’aplicació 
d’un programa de govern i l’acord per la governabilitat que ha estat fruit del 
respecte aquesta institució i aquesta ciutat que és Cubelles, que és en realitat 
un compromís i una responsabilitat de tots. Voldríem acabar recordant aquest 
mateix compromís expressat durant la campanya electoral per la pròpia M. 
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Lluïsa Romero en la salutació del programa electoral que ens ha portat fins 
aquí, es tracta com deies tu, M. Lluïsa, d’un projecte en els que els homes i les 
dones del PSC han invertit esforç, il·lusió i treball per fer de Cubelles la ciutat 
que tots volem, on ningú se senti exclòs i en la que tothom pugui participar i 
disfrutar. Moltes gràcies.” 
 
La Sra. Alcaldessa dóna la paraula a la portaveu del grup municipal de 
Iniciativa per Catalunya Verds, Sra. Mònica Miquel i Serdà que, literalment diu 
el següent: 
 
 
“Moltes gràcies Alcaldessa. Una de les qüestions que sempre es diu en la 
democràcia és agafar el rol que a un li pertoca, i en aquests moments per 
protocol, Iniciativa per Catalunya Verds també felicita a la nova Alcaldessa. 
Com a discurs, nosaltres, d’investidura avui, hem de dir abans de tot, que en 
nom de tots els meus companys i companyes voldria donar les gràcies a totes 
aquelles persones que ens van donar la seva confiança al passat 27 de maig, 
que gràcies a elles, Iniciativa per Catalunya Verds ha guanyat les eleccions, i 
per tant, som la força més votada de les eleccions municipals 2007 d’un conjunt 
d’onze forces que es presentaven a Cubelles, i que algun dia algun dels 
escriptors d’aquest poble ho reconeixerà exactament. Parlant dels nostres 
ciutadans i ciutadanes, molts d’ells que ara m’escoltin, recordaran una sèrie de 
converses que vam tenir durant la campanya electoral, converses en la quals 
els hi explicava, quan difícil estaria entrar a governar a l’Ajuntament si no era 
amb majoria absoluta. Des d’ Iniciativa per Catalunya Verds teníem molt clar, 
que per raons que encara desconeixem, però que ens imaginem, no els 
interessa que entrem a governar, com va passar ja en la legislatura que avui 
esgotem. Tanmateix Iniciativa per Catalunya Verds treballarà i dedicarà un 
esforç suplementari des de ja, per a sumar-hi energia i conjuntar esforços i 
energies per tal de aconseguir el millor govern per Cubelles. El que ara 
estiguem de nou a 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 
Iniciativa per Catalunya Verds, hi tingués cabuda, però evidentment, no a 
qualsevol preu, ni perdent la dignitat; per això, ara us vull explicar el per què la 
nostra gent se sent orgullosa d’estar en aquesta banda sense haver-nos venut. 
Primer vam intentar posar-nos d’acord amb les esquerres, donat que la situació 
numèrica ens era favorable i és el que sempre ha volgut la majoria de gent de 
Cubelles des de fa tres legislatures. Per tothom era conegut el nostre 
acostament cap a Esquerra Republicana, per tant, no hauria de  suposar cap 
problema oferir al Partit Socialista de Catalunya entrar en el pacte, donat que la 
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seva cap de llista, M. Lluïsa Romero, sempre havia anunciat que pactaria per 
afinitat de programa, deixant de banda els personalismes. Hem de dir que els 
nostres programes coincideixen en molts punts, s’ha fet un treball exhaustiu 
durant aquestes tres setmanes de les post-eleccions i així ho hem demostrat, 
menys en la part de la transparència i de la legalitat en la gestió; el primer que 
se’ns diu és que no es pot o no ens deixaran realitzar l auditoria externa, un 
element que per Iniciativa per Catalunya Verds, juntament amb Iniciativa per 
Cubelles des de que es va presentar a les eleccions de l’any 95, ha estat 
justament, el cavall de batalla. Com a força més votada ens sentim amb            
l’ obligació moral de liderar les converses i així vam iniciar la primera ronda de 
trucades per a començar a mantenir xerrades amb tots els partits amb 
representació. Abans, però, de sentar-nos amb qualsevol formació, l’endemà 
mateix del dia les eleccions vam rebre una trucada d’una important 
constructora del nostre municipi, on ens anunciava en primícia que el Partit 
Socialista de Catalunya i Convergència i Unió ja tenien un pre-acord i per tant 
seria interessant que nosaltres també entréssim en aquest pacte. Com una 
constructora podia tenir més informació que nosaltres, que estem dins de 
l’escenari polític?. Ja vam començar a sospitar que hi havia interessos no 
massa clars al darrere. La primera conversa amb el Partit Socialista de 
Catalunya va resultar freda, distant i amb poca predisposició per la seva banda, 
ens van posar impediments, excuses i ja ens van demanar per què no anàvem 
pel conjunt de les tres forces més votades, és a dir Partit Socialista, 
Convergència i Unió i Iniciativa per Catalunya Verds, coincidia perfectament 
amb el que ens havia dit la constructora; com podeu veure això pels homes i 
dones d’Iniciativa per Catalunya Verds no va ser gens engrescador. Vam 
començar ja a desconfiar, i vam encertar. Del que sempre ha pogut presumir 
Iniciativa per Catalunya Verds, és de la transparència, és del rigor, és de la 
coherència que sempre hem demostrat. Hem estat el grup més crític que hi 
hagut en aquest Ajuntament durant l’any 95 fins a l’any 2007 i ho continuarem 
sent. I si hem estat més crítics és perquè els homes i les dones d’Iniciativa per 
Catalunya Verds, som gent que tenim molt de criteri. Del que sempre hem 
pogut presumir, com us dèiem abans, de la transparència, d’aquest rigor i de la 
coherència, que hem demostrat. Lla nostra assemblea  va veure molt clar que 
sí haguéssim pogut pactar amb Convergència i Unió però no podíem pactar 
amb qui encapçala la llista de Convergència i Unió, el Sr. Joan Albet, donat que 
va ser l’instigador de la nostra moció de censura a l’any 1999, que juntament 
amb el Partit Socialista i a més, a hores d’ara està justament tancant el pacte 
amb ells. Per que fa el Partit d’Esquerra República hem de dir que ens hem 
sentit traïts; el Sr. Joan Rodríguez Serra, sempre havia mostrat una afinitat cap 
a la nostra formació i avui hem de dir que no val ni la pena fer-li més menció, 
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donat que per una cadira de govern ha estat capaç de vendre’s al millor postor, 
deixant de banda qualsevol afinitat política. Però tot no ha estat dolent, durant 
aquestes tres setmanes hem de reconèixer que ens ha sobtat positivament el 
posicionament del Partit Popular, ens ha sobtat positivament el posicionament 
d’Entesa per Cubelles i també d’Iniciativa per Cubelles. Ells han prioritzat, per 
damunt de tot, el benefici del poble i han rebutjat entrar, de moment, en aquest 
govern. Companys i companyes de ben segur que des de l’oposició, farem 
plegats una bona tasca. El poble de Cubelles així ens ho demana, i sé segur 
també que nosaltres no els defraudarem; aquest és i ha de ser el nostre 
compromís a partir d’avui. Senyors i senyores, avui comencem quatre anys 
més de desgovern i de poca participació ciutadana. Hem de dir que si avui 
estem tots i totes aquí enxubats, i la nostra gent al carrer és justament per què 
el grup Socialista va ser l’únic que no va voler signar un acord per què aquest 
Ple d’investidura se celebrés a l’hotel d’entitats amb presència de tota la 
població cubellenca; la nostra Alcaldessa des d’avui ja no està d’acord en que 
la gent participi. Governaran durant quatre anys, així ho esperem. Una 
Alcaldessa que ha estat capaç de posar una querella criminal a una veïna de 
setanta-dos anys; un primer tinent d’alcalde, en vies de ser jutjat per 
prevaricació urbanística, i un segon tinent d’alcalde al qual només ’interessa 
tenir una cadira de poder, de governar per governar, això sí, al preu que sigui. 
Aquest és un govern fluix, és un govern inestable; vosaltres, els que formeu 
part d’aquest govern, més d’un ho sap, només representeu el quaranta- set per 
cent de la població que va anar a votar. Iniciativa per Catalunya Verds fa quatre 
legislatures que ens presentem i a les quatre legislatures us ho hem dit el 
mateix: s’ha de tenir molt clar que l’Ajuntament no és la finalitat, sinó 
l’Ajuntament és el mitjà al servei de totes les cubellenques i de tots els 
cubellencs.  I ja, per acabar, deixeu-me que us digui una frase de Thomas 
Jefferson que deia: ”Cuando alguien asume un cargo público debe 
considerarse así mismo como propiedad pública”. Moltes gràcies i endavant.” 
   
Seguidament l’Alcaldessa Sra. Mª Lluïsa Romero pren la paraula per 
pronunciar el seu parlament que, literalment, diu el següent: 
  
 
“Senyors regidors, senyores regidores, senyora secretària, cubellencs i 
cubellenques, us vull agrair que esteu tots aquí i bon dia. Vull agrair a tots els 
electors de Cubelles la participació a les eleccions,  ja que amb el seu vot 
contribueixen avui, mitjançant els seus representants, a la constitució d’aquest 
Consistori, tot i recordant la recent commemoració dels trenta anys de 
consecució de la nostra jove democràcia, que tants esforços i sacrificis van 
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requerir. El meu agraïment als grups polítics que m’han donat la seva confiança 
per accedir aquest càrrec d’enorme responsabilitat, i tanmateix, motivador com 
és l’Alcaldia de Cubelles. A ells em dirigeixo per dir-los-hi que, sens dubte, 
aportaré la dedicació i l’esforç, per fer-me mereixedora d’aquest suport, que 
amb el seu vot em manifesten. Des de la legitimitat que  dóna haver pogut 
configurar al voltant del programa, una majoria que suposa aproximadament el 
cinquanta per cent dels votants, vull manifestar, la meva disposició i compromís 
per iniciar una legislatura col·laboradora i dialogant amb tots els grups 
representants avui en aquest Consistori. A partir d’aquest moment declaro ser   
l’Alcaldessa de tots els ciutadans i ciutadanes de Cubelles, no tant sols 
d’aquells que ens han donat el seu suport. Podeu tenir la seguretat, que en les 
meves decisions primaran els interessos generals del municipi per damunt de 
les actituds sectàries i partidistes.  Aquells que es decantin per aquesta última 
opció, no em trobaran com Alcaldessa. Adquireixo el compromís, per als 
propers quatre anys, de dotar a Cubelles d’una nova forma de govern, de les 
que tots puguem sentir-nos orgullosos. Amb aquest objectiu, espero poder 
comptar amb tots aquells que vulguin participar, amb la seguretat que trobaran 
amb la meva persona, una actitud dialogant, i tanmateix fermà, en la 
consecució dels objectius que representen l’acció i el programa de govern, que 
els grups que li donen suport, s’han compromès a dur a terme. Un programa de 
govern que crec ambiciós i pragmàtic. En aquesta línia em comprometo a 
elaborar un Pla de Mandat i donar-lo a conèixer a tot el municipi abans de final 
d’any. Vull fer constar la meva voluntat de fer de l’Ajuntament, una institució 
àgil, moderna i eficaç, del que espero que els nostres ciutadans i ciutadanes, 
es mostrin en breu orgullosos i satisfets, i en aquest sentit, no dubtaré en 
demanar la col·laboració del personal que integra la plantilla municipal. Durant 
anys, hem escolat la frase “Cubelles tot un món”; crec que ha arribat el moment 
que, canviant el concepte, exclusivista i d’aïllament que comporta. Una de les 
prioritats com Alcaldessa serà obrir a Cubelles al seu entorn, perquè passi a 
ocupar el pes específic que li correspon a la comarca i a Catalunya. 
Finalmente, quiero manifestar mi cariño por nuestra población, una población 
en la que me siento querida, y precisamente por ser un lugar donde escogí 
libremente, vivir y trabajar, la he hecho mía. Espero agradecerle con mi 
esfuerzo y dedicación, todo el cariño que de ella he recibido. Gracias a todos 
por vuestro apoyo y participación y espero y cuento con todos vosotros. 
Muchas gracias.” 
 
 
En aquests moments la Secretària general lliura a l’Alcaldessa l’acta de 
comprovació de l’Inventari general, i per part de la Interventora es lliura l’acta 
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d’Arqueig extraordinari, efectuats – ambdós - amb motiu de la renovació de la 
Corporació. 
 
En aquests moments la Sra. Alcaldessa lliura als regidors un emblema de la 
vila de Cubelles. 
 
No havent-hi més assumptes per fer constar, l’ Alcaldessa Presidenta aixeca la 
sessió, quan són les 13.05 hores.  


