Regidors
Rhamsés Ripollès Puig
Rafael Pallarés Traver
Rocio Querol Carceller
Amadeu Bordàs Antolí
María Luz Blasco Querol
Jorge García Martí
Judit García Camañes
María Dolores Viñals Adell
José Agustín Amela Ibáñez
Noelia Garcia Sales
Miguel Angel Querol Vives
Secretària
Pilar García Cerdán
Excusa la seva assistència:

En la ciutat de Morella sent les dinou hores,
del dia tretze de juny de dos mil quinze, es
van reunir les persones que se relacionen
al marge, prèvia convocatòria a l’efecte.
Reunits en el Saló de Sessions de
l’Ajuntament de la ciutat de Morella, els
Regidors electes en les passades eleccions
locals, convocades per Reial Decret
233/2015 de 30 de març (BOE de 31 de
març de 2015), tots els quals s’expressen,
als efectes de procedir a la constitució de
l’ajuntament i elecció de Alcalde, conforme
estableixen els articles 195 y 196 de la Llei
Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim
Electoral General, i l’article 37 del
Reglament d’Organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les Entitats Locals,
aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28
de novembre.

1. CONSTITUCIÓ DE LA MESA D’EDAT
Per part de la Sr. Secretària es fa constar que es procedeix a constituir la Corporació de
l’Ajuntament de Morella que va sorgir de les eleccions celebrades el passat dia 24 de maig.
Els Ajuntaments són, de totes les administracions, les més antigues i les més properes al
ciutadà. A lo llarg de la història han variat en la forma de configurar el seu govern i
administració, els ajuntaments tal i com els coneixem avui en dia emanen de la nostra
Constitució, que els defineix en l’article 140: “La Constitución garantiza la autonomía de los
municipios. Estos gozarán de personalidad jurídica plena. Su gobierno y administración
corresponde a sus respectivos Ayuntamientos, integrados por los Alcaldes y los Concejales.
Los Concejales serán elegidos por los vecinos del municipio mediante sufragio universal, igual,
libre, directo y secreto, en la forma establecida por la ley. Los Alcaldes serán elegidos por los
Concejales o por los vecinos. La ley regulará las condiciones en las que proceda el régimen
del concejo abierto.”
Les primeres eleccions municipals regides per la constitució de 1978, es van celebrar en abril
de 1979, per tant s’inicie ara el desè mandat dels ajuntaments democràtics, d’acord amb el que
estableix la Llei Orgànica del Règim Electoral General, que en el seu article 195 que diu: “1.Las Corporaciones municipales se constituyen en sesión pública el vigésimo día posterior a la
celebración de las elecciones ..../.... 2.- A tal fin, se constituye una mesa de edad integrada por
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Pilar García Cerdán ( 1 de 1 )
Secretaria-Interventora
Data Signatura : 18/06/2015
HASH: 56d37d109d9b32bd556d2b22a2896208

ACTA DE LA SESSIÓ CONSTITUTIVA DE LA NOVA CORPORACIÓ I ELECCIÓ DE
L’ALCALDE CELEBRADA EL DÍA 13 DE JUNY DE 2015
===================================================================
Assisteixen:

los elegidos de mayor y menor edad, presentes en el acto, actuando como secretario el que lo
sea de la corporación ..../....”
En aquest cas, i consultats els documents existents en esta secretaria, l’elegit de major edat és
En José Agustín Amela Ibáñez que presidirà la taula i la elegida de menor edat és Noelia
García Sales.
Pel que es procedeix a la presa de possessió del càrrec, mitjançant el jurament o promesa
previst en l’article 108.8 de la referida Llei Electoral, quedant constituïda la Mesa d’Edat.
2. CONSTITUCIÓ DE L’AJUNTAMENT
La secretària certifica que tots els elegits han formulat les declaracions de bens patrimonials i
sobre causes de possible incompatibilitat i activitats que proporcionen o puguen proporcionar
ingressos econòmics.
Es procedeix a fer crida nominal dels electes per a prendre possessió dels seus càrrecs de
Regidors, mitjançant jurament o promesa de la Constitució i de l’Estatut d’Autonomia de la
Comunitat Valenciana, en el següent ordre:

Seguidament i havent complit en el que estableix la Llei Orgànica del Règim Electoral General,
es declara constituït l’Ajuntament de Morella sorgit de les eleccions municipals celebrades del
dia 24 de maig.
A continuació pren la paraula el portaveu del Grup Popular En José Agustín Amela Ibáñez qui
manifesta el següent:
“Estimats presents, bona vesprada: Gràcies per la vostra presència a la pressa de possessió
de la nova Corporació, elecció d’Alcalde e inici del Dècim Mandat des de que els Municipis són
regits per la voluntat democràtica dels seus habitants.
En primer lloc voldria felicitar en nom del grup popular al futur equip de govern, especialment a
sa Senyoria Rhamsés Ripollés al que els ciutadans de Morella li han atorgat la seua confiança
de forma amplia, per a que sigue Alcalde de tots nosatros. Moltes felicitats.
Desitgem tinga fidelitat a l’ésser morellà, fortalesa per afrontar en responsabilitat les dificultats
que el càrrec comporte, prudència al prendre les accions del govern local i magnanimitat en el
ús dels poders que li concedeix la llei.
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En Rhamsés Ripollès Puig
En Rafael Pallarés Traver
Na Rocio Querol Carceller
En Amadeu Bordàs Antolí
Na María Luz Blasco Querol
En Jorge García Martí
Na Judit García Camañes
Na María Dolores Viñals Adell
En Miguel Angel Querol Vives

Vull agrair a totes les persones que van depositar la confiança en nosatros, esperant
representar-los lo més dignament que puguem. Així com a tots els que van complir el dret civil
de votar, en esta democràcia representativa emanada de la Constitució de 1978.
Vivim un temps en que la política ha de ser més propera al sentir de les persones, treballant
amb honestedat i humilitat, servint a la societat.
Són moments difícils, però, quan el devenir històric ha segut una basa d’oli?. Sabem, per la
experiència política que les majories imposen la lògica força dels vots; com die un polític de la
Restauració decimonònica: “en política manen els vots, res més”.
Els conflictes, les lluites de poder han estat sempre dins de la condició humana perfectible.
Hem anat avançant per mig de pactes lícits en els que se ha de buscar sempre el BÉ COMÚ,
malgrat la diversitat ideològica en les complexes societats del mon contemporani.
Hi ha llocs com ací, que encara no sent necessaris els pactes de govern “sensu stricto”, per la
majoria obtinguda, serie profitós buscar punts en comú per una major força pel benefici de la
ciutat, com sa Senyoria me va recalcar en una curta missiva fa unes setmanes de treballar
junts “colze a colze” pel bé de Morella, en lo qual no podem estar més d’acord. I preservar la
essencial convivència dins de les naturals discrepàncies.

Lo públic és el espai de lo comú. La política ha de servir perquè la estructura social funcione
bé, i es l’art de lo possible, -encara que, a vegades, s’ofereix lo impossible, d’ací les
desil·lucions-, ha d’estar imbricada pels drets i deures cívics, per actituds raonables on
predomine el diàleg, la conversació, -com die el poeta germànic Hölderlin: “tenim que recordar
que som conversació”-, per tant la cultura política ha de crear constants espais de diàleg.
Necessitem que aquesta, no se separe de la realitat social i estar atents als canvis que
demande la societat.
I en el cas dels Ajuntaments, atendre els problemes concrets com administració més propera a
la gent, en una política més oberta, més transparents i, si es possible, més eficaç.
Morella té reptes per assolir, principalment dos:
El primer, estabilitzar i augmentar en lo possible la població, que es la que fixe, els serveis
sanitaris, educatius i socials. Per això la política demogràfica és vital per a nosatros, i per
extensió, la dels pobles ibèrics d’interior i hauria de ser un dels eixos fonamentals de la política
local recolzada per polítiques autonòmiques, nacionals i de la UE.
Necessitem població per mantindre l’excepcional Patrimoni cultural i les Tradicions seculars;
per mantindre sostenible l’hàbitat i paisatge rural, per crear empreses i desenvolupar les
activitats turístiques.
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Crec que no hem nascut sols per a nosatros, que hem de fer una acció de servei públic; de
treballar en este cas per els nostres veïns, cadascú en el lloc que la societat ens ha ficat.

I el segon, la millora significativa de les infraestructures viaries vitals pel desenvolupament
econòmic local i comarcal.
Unes reflexions finals:
Moral individual i educació intel·lectual, son salvifiques per a la societat.
Una moral individual assentada en l’imperatiu categòric kantià serie suficient com per evitar
molts comportaments i actituds reprovables.
I una educació en valors, d’arrels clàssiques i humanístiques, complement necessari del món
científic.
“Tempus fugit” i no pot parar. Com die el poeta José Angel Valente: “Los tiempos van deprisa,
se disuelven sin cesar en el aire del tiempo que infatigable los devora”.
A tots ens uneix l’amor a la nostra matria, l’orgull sà d’ésser morellans. El cercar el bé comú i
la unitat en les qüestions essencials. Hem de mantindre una societat morellana ferma en les
nostres tradicions, - i per això necessitem que les generacions majors transferisquen als
xiquets i joves que són el nostre tresor, l’estima a tot lo que represente la nostra història, la
nostra ciutat-, oberta d’esperit, on siguen perennes els valors cívics de la convivència, la
tolerància, la concòrdia, la crítica constructiva i la pluralitat ideològica.
El present i el futur depenen en bona mida de nosatros, de les nostres capacitats com a poble.
No desmaiem en les dificultats, tinguem tenacitat en els objectius i esperança en
aconseguir-los.

Demanem a la nostra patrona la Mare de Déu de Vallivana, a la que tots portem al cor, que
nos ajude a treballar en encert i bona voluntat política per a tots els nostres conciutadans.”
Seguidament pren la paraula En Rafael Pallarés Traver, portaveu del Grup Socialista, que
manifesta el següent:
“Companys de Corporació, jutge de pau, secretària, autoritats, tots i totes que ens
acompanyeu, gràcies i molt bona vesprada.
Com a representant del grup socialista, vull felicitar i agrair a tots aquells morellans i
morellanes que han participat en estes eleccions. I com és natural molt especialment a totes
les persones que ens han donat el seu vot, que han fet que el Partit Socialista haja aconseguit
a Morella els millors resultats de la democràcia, en 8 regidors.
Un gran resultat fruit del treball, la dedicació i l’esforç que des de fa ja uns quants mandats, els
regidors del Partit Socialista, encapçalats per Javier, Ximo i Rhamsés, han fet pel progrés
econòmic i social del nostre poble. Fruit del treball de molta gent que durant la campanya
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Es este Dècim Mandat constitucional tindrem ocasió de reafirmar les nostres tradicions. Nos
espere l’Anunci i el Sexenni LIV.

sobretot, però també fora de les campanyes, en tot moment, aporten temps, il·lusió, propostes
i el recolzament necessari per a portar avant el projecte de la Morella que volem.
Som una ciutat menuda, on convivim i ens coneixem tots i l’ajuntament ha de ser exemple per
als ciutadans, de convivència i diàleg, de discussió però de respecte.
En este sentit vull recordar i agrair també la seua dedicació i treball als membres del Partit
Popular que han deixat de ser regidors, Jesús, Guillermo e Isabel, en els que hem compartit
molts moments d’acord i de discussió, però sempre amb bona relació de la que mantenim un
bon record.
I felicitar també als membres del Partit Popular que com els del Partit Socialista comencem
avui un nou mandat, perquè ningú ha guanyat o ha perdut, senzillament formen tots part de les
onze persones que el poble de Morella ha elegit. Ens ha donat un vot de confiança que ens
hem de guanyar.
Sandra en l’anterior mandat i ara Ernesto, Maria i Palmira, han deixat el seu lloc de regidors,
sabem que seguireu treballant pel projecte que compartim. Us agraïm i felicitem pel vostre bon
treball i ha sigut, de veritat, una sort poder compartir tantes coses durant este temps en
vosaltres.
També Ximo va deixar de ser alcalde de Morella per obrir nous camins. Un gran alcalde i una
millor persona que sempre ha treballat per Morella i el benestar de les persones i que ara ho
farà per tots els valencians, gràcies Ximo i endavant.

Sabem que tenim el suport de la majoria dels morellans però també el repte de guanyar-nos la
confiança de tots.
Anem a treballar des de la humilitat, encapçalats per Rhamsés, al que volem felicitar pel treball
fet com alcalde, i el que segur continuarà fent.
Anem a treballar per millorar la vida dels nostres veïns i veïnes, i volem convidar a tot el món a
participar d’esta il·lusionant tasca que avui comencem per als propers quatre anys.
Oferim la mà al grup popular per a que, sense renunciar a les nostres idees i conviccions,
sapiguem junts buscar l’acord i la col·laboració en tot allò que siga bo per al nostre poble,
nosaltres així ho volem fer i així creiem que els ciutadans ens ho demanen.
És un honor per a mi parlar en nom dels meus companys del Partit Socialista, tots tenim clar
quin és el nostre objectiu i el nostre compromís, treballar per la Morella de la convivència i el
progrés, la Morella que tots estimem. I que ho farem amb il·lusió, responent a l’encàrrec que la
gent ens ha donat.
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Comença una nova etapa per a quatre companys als que donem la benvinguda, Rocío, Jorge,
Judith i Lola, sé que comenceu en ganes e il·lusió. Tots junts, vosaltres i els que repetim com a
regidors anem a portar avant el programa del govern del Partit Socialista.

En esperança, perquè el canvi arriba també a institucions com la Generalitat, liderat per un
morellà, que segur pensarà més en la gent i les necessitats de comarques com la nostra.
En alegria i optimisme, perquè sabem que en idees, il·lusió i treball farem del nostre poble un
lloc cada dia millor per a viure.
Entre tots ho podem fer.”
3. ELECCIÓ DEL ALCALDE
Seguidament per la Presidència de la Mesa s’anuncia que es va a procedir a l’elecció de
alcalde, informant la Sra. Secretària del procediment establert en l’article 196 de la Llei
Orgànica del Règim Electoral General “En la misma sesión de constitución de la corporación
se procede a la elección del Alcalde, de acuerdo con el siguiente procedimiento:
a) Pueden ser candidatos todos los concejales que encabecen sus correspondientes listas.
b) Si alguno de ellos obtiene la mayoría absoluta de los votos de los Concejales es
proclamado electo.
c) Si ninguno de ellos obtiene dicha mayoría es proclamado Alcalde el Concejal que encabece
la lista que haya obtenido el mayor número de votos populares en el correspondiente
municipio. En caso de empate se resolverá por sorteo.”
Es procedeix a la votació, donant el següent resultat:
Rhamsés Ripollés Puig, que encapçala la llista presentada pel Partit Socialista Obrer
Espanyol, ha obtingut vuit (8) vots.

Havent obtingut la majoria absoluta dels vots, En Rhamsés Ripollés Puig es proclamat alcalde,
procedint, seguidament, a la presa de possessió del càrrec d’alcalde mitjançant el jurament o
promesa previst en l’article 108.8 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General i assumint la
presidència de la Corporació.
Seguidament l’alcalde pren la paraula i manifesta el següent:
“Molt bona vesprada,
Permeteu-me que en este inici em salte una mica el protocol i comence així el 10é mandat en
democràcia de l’Ajuntament de Morella. Sempre Alcalde, amic. Diputat i futur President de la
Generalitat: benvolgut Ximo. Gràcies per estar ací, per estar a la teua casa. Membres de la
corporació, Secretària, Jutge de Pau, Diputats, Companys alcaldes, regidors i regidores de la
comarca, Administrador de Vallivana, Cap de la Guàrdia Civil, Policia Local, Amics, amigues.
Família. Morellans i morellanes.
Davant de tots vosaltres, acabo de prometre el càrrec d’Alcalde de Morella. En este solemne
acte i en la sala del Justícia he promès, fruit dels resultats electorals del passat 24 de maig,
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José Agustín Amela Ibáñez, que encapçala la llista presentada pel Partit Popular, ha obtingut
tres (3) vots.

l’honor més gran per a qualsevol persona que estima, que s’apassiona amb esta xicoteta i a la
vegada tan gran ciutat que tots compartim.
Ser l’alcalde de tots els morellans i morellanes és el major honor. Assumeixo el càrrec, com he
fet des del 2007 a l’entrar a formar part en cada corporació municipal, des de la humilitat, la
responsabilitat, la lleialtat i la convicció amb Morella. Ho faig amb el cor en un puny, ple
d’emoció, d’il·lusió i d’exigència.
Us agraeixo, a tots els presents, que ens acompanyeu en este acte i en este dia tan important.
La promesa que he fet em compromet més que mai, ens compromet més que mai.
El passat 24 de maig els morellans i morellanes ens vau donar al partit socialista un ampli
suport. I a tots ells i elles, a tots vosaltres, us vull agrair la confiança dipositada en este
magnífic equip.
Agraït hem sento, com no, a tantes i tantes persones que durant els darrers dies m’heu
mostrat el vostre suport, la vostra calidesa, la vostra proximitat.

Rafa, José Agustín, gràcies per les vostres paraules. Govern i oposició. Un bon govern i una
bona oposició, des de l’educació, el diàleg, la sana discrepància i en ànim constructiu, són
necessaris per a qualsevol poble, per a qualsevol institució, per al bé dels conciutadans. Ho
sabeu els dos portaveus, Rafa, José Agustín, ho saben cadascun dels membres de la
corporació, que d’este Alcalde tindran la mà estesa per treballar, per sumar, per multiplicar
esforços en allò que siga positiu i necessari per a Morella, per als nostres veïns i veïnes. En
eixa tasca no sobra ningú, sinó tot el contrari. Vull comptar amb totes i tots. Al igual que mà
estesa amb les altres institucions, territoris, pobles, comarca. Sempre des de la lleialtat
institucional. I sobre tot, per mi, per davant de qualsevol partit o persona està Morella.
A partir d’avui obrim una nova etapa d’il·lusió i de progrés per al nostre poble carregada
d’energia. Evidentment no serà un camí fàcil, mai ho ha segut però tenim les prioritats clares i
està en joc el nostre futur.
Per primera vegada en la història l’equip de govern, el Partit Socialista, compta amb 8
regidors.
Això evidentment, com deia abans, ens ompli d’orgull, de gratitud i a la vegada, a parts iguals,
ens ompli de responsabilitat, d’exigència, de generositat.
El projecte socialista de Morella volem que siga i ho és un contracte ferm amb vosaltres, un
projecte de tots i per a tots. És un projecte de progrés constant, de participació, de compromís
amb la nostra ciutat. Un projecte que ens compromet amb cadascun de vosaltres. Un projecte,
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Agrair el suport i el treball dels meus companys de candidatura, del primer fins l’última, pel seu
compromís, per la seua corresponsabilitat i per la seua generositat també de cara a treballar
intensament en esta apassionant i a la vegada sacrificada tasca de servir a tots els nostres
veïns i veïnes. Però sobretot un agraïment extens a tots els morellans i morellanes, fora quina
fora la vostra elecció, lliure i individual, del passat maig. Gràcies per la gran participació en les
eleccions municipals i autonòmiques, exemple de la bona salut democràtica de la nostra ciutat.

que ha segut fruit de la participació i treball de moltes persones, i que com hem explicat està
basat en 4 grans eixos:
Primer. La qualitat de vida i el benestar social. Estar al costat de les persones és la nostra
manera de ser i de fer. Les polítiques socials són per a nosaltres una prioritat. Ni un pas
enrere, sinó uns quants endavant són els que anem a fer.
Segon. Creació d’oportunitats i treball. Cal treballar i fer els esforços necessaris per empentar
nous projectes, recolzar les iniciatives privades i aprofitar els nostres recursos d’una forma
sostenible.
Tercer. Morella, ciutat cuidada. Un poble que hem transformat del blanc i negre al color sense
perdre la seua essència. Evidentment queda molt de camí per recórrer per fer-la encara millor
amb la base del treball ben fet.
Quart. Els morellans i morellanes ens sentim orgullosos de ser-ho, estimem Morella i
reafirmem la nostra identitat com a poble. Estimem la nostra gent, la nostra llengua i cultura, la
Morella integradora, solidària, defenent la igualtat.
I tots els eixos, totes les idees, tots els projecte amb un denominador comú ben clar que és la
convivència.

Un equip i un projecte obert i que vol comptar amb tots i totes. Des de la gent més jove, que no
som sols el futur, sinó també som el present, amb els nostres majors, amb els emprenedors,
amb el sector primari, amb la xicoteta industria, amb el comerç. Un projecte i equip per a
Morella, per a Xiva, Ortells, La Pobleta, Herbeset... pensant i fent per a tot el terme
municipal....Referents per a mi, sempre, com no, dos grans alcaldes, els bons amics Javier i
Ximo.
I des del primer dia a treballar. Companys de corporació, regidores i regidors, a partir de ja,
tots nosaltres, com a representants del nostre poble, hem de fer coses molt positives i
il·lusionants per a Morella i sobre tot estar al costat dels nostres conciutadans.Dilluns
anunciaré la nova composició de l’equip de govern, que per cert, amb Rafa, Rocío, Amadeu,
Malú, Jorge, Judit i Lola al meu costat, per primera vegada és plenament paritari, amb 4
homes i 4 dones.
Posarem en marxa, a partir de dilluns, les primeres mesures, els primers nous projectes
basats en els 4 grans eixos que us comentava. Bons exemples seran un nou i potent Pla
d’ocupació, noves ofertes educatives, formatives per a grans i menuts, l’impuls i sempre
passos endavant en serveis socials, noves millores, noves inversions o la configuració d’una
potent i variada programació cultural i festiva.
I mireu, ara fa 3 anys i en esta mateixa sala vaig començar d’alcalde rebent el testimoni de la
mà de Ximo. Si d’alguna cosa m’he donat més compte durant estos 3 anys és de la capacitat i
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Hem elaborat un equip fort, potent, amb gent amb experiència municipal, amb noves
incorporacions, amb noves idees i sobre tot amb moltes ganes de treballar per Morella, per als
morellans i morellanes.

fortalesa que tenim com a poble. Un poble amb història, amb un ric patrimoni, com tantes
vegades hem conegut amb les explicacions als llibres de Segura Barreda de qui precisament
enguany es compleixen 200 anys del seu naixement. Però sobre tot un poble que mira al futur
i que el patrimoni més preuat sou vosaltres, la seua gent.
Morellans i morellanes, Com canta Dilan, ‘Els temps estan canviant’. És temps de fer camí cap
a l’esperança, cap a la dignitat. El poble valencià, des d’ací des de Morella, fins Pilar de
l’Horadada tindrà un president morellà. I això serà bo per Morella i ens ompli de satisfacció.
Enhorabona i gràcies Ximo. Ara, tenim una oportunitat històrica que no podem desaprofitar.
Els anys passats hem trobat i ens han ficat massa pals a les rodes però hem anat endavant.
Com dia al principi però no pensem amb un camí de roses, el camí mai ha segut fàcil. No
volem més que ningú. Però si que volem, i treballarem per aconseguir-ho, tot allò que ens
mereixem. Els temps estan canviant i és temps de diàleg, d’implicació, de construcció d’una
nova etapa per mirar als ulls de les persones. I com diu, el tant citat durant estos dies, Joan
Fuster, ‘De la discussió naix la llum’.
És temps també de ser protagonistes de la història. Com dia Allende ‘La historia la escribe el
pueblo’. Perquè la història, les accions que canvien les nostres vides, la política que fa que
avancem a un món millor no la pot fer Ximo ni qui us parla tots sols. La història la fem tots
junts. Assumim la veu del poble per a ser sempre poble.

I, com no, donar la benvinguda a 4 magnífiques persones que estic convençut que treballaran
molt i molt bé . Lola, Judit, Jorge, Rocío, gràcies. Benvinguts i benvingudes.
Suposo que estareu d’acord amb mi, que no sé si sempre però moltes vegades és convenient
fer una mica de cas a la gent major, sobre tot aquells que tens prop, per la seua experiència,
per la seua estima.
Ara, ací, jo m’aplico dos d’estos consells i els comparteixo amb tots vosaltres. Un no me’l van
dir a mi, sinó que en este cas va ser a Ximo, i ens el va fer saber en un memorable discurs a
València que crec que mai oblidarem. Li van dir: “Xiquet, tu sempre d’esquerres”.Sempre
d’esquerres vol dir Llibertat, respecte, progrés, avanços socials...estar al costat de les
persones.
L’altre consell si que és propi, de la més major de la casa. Ara, els peus encara més a terra.
Per tant, humilitat, constància, treball, equip.
Ja per acabar m’he permès el privilegi d’agafar unes boniques paraules, un bonic poema,
d’una magnífica dona, a qui com a tantes altres tenim tan que agrair. Valga per tant una
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Abans d’acabar no puc deixar de tindre, en un dia tan especial com este, unes paraules de
record i gratitud cap a les persones que esta legislatura hem compartit corporació i ara ja no
estan. Jesús, Guillermo, Isabel, i entendreu que d’una manera especial a aquells amb qui he
compartit, amb qui hem compartit tantes hores de feina durant estos anys a l’equip de govern.
Ximo, Palmira, Ernesto, Maria. Gràcies de manera personal pel que he aprés de cadascú de
vosaltres i gràcies, en nom de tots els morellans i morellanes, per tot el treball que heu fet i
sobre tot sé que continuareu fent per Morella.

dedicació a eixes persones, com Amparo, com la meua família o la vostra, que tenim ben prop
i que gràcies a elles estem on estem però que també són qui massa vegades sofreixen les
coses no tan bones del servei als demés i no sé si els ho sabem agrair.
“Emergeix esvelta, coronant el paisatge oceànic de muntanyes de la comarca dels Ports. Una
silueta imponent, magnètica. La història li ha atorgat noblesa i sacrifici, elegància i bellesa,
glòria i destrucció.
Morella és un viatge interminable, aquesta nau que solca els mars de pedra sense detenir-se.
Ciutat de difícils travessies, de vents adversos. Ciutat que emergeix orgullosa a la recerca de
nous somnis”.
Us convido a fer el viatge junts, el viatge cap aconseguir eixos somnis.
Visca Morella!
Moltes gràcies.”
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I sense d’altres temes a tractar s’alça la sessió sent les vint hores i quinze minuts, de la que
s’estén la present acta, que llegida i aprovada, serà transcrita al corresponent llibre, de tot el
que com a Secretària certifique.

