2012-06-30 PLE EXTRAORDINARI

1

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
CELEBRAT EL DÍA 30 DE JUNY DE 2012
=================================================================
Assisteixen:
Alcalde
Joaquim Puig Ferrer
Regidors
Rhamsés Ripollés Puig
Rafael Pallarés Traver
María Luz Blasco Querol
Ernesto Blanch Marín
Maria Rallo Rallo
Amadeu Bordàs Antolí
Guillermo Sangüesa Teruel
Jesús Ortí Adell
José Agustín Amela Ibáñez
Isabel Sangüesa Carbó
Secretària
Pilar García Cerdán

En la ciutat de Morella sent les dinou
hores, del dia trenta de juny de dos mil
dotze, es reuneixen les persones que se
relacionen al marge.
Reunits en el Saló de Sessions de
l’Ajuntament de la ciutat de Morella, al
objecte de procedir a celebrar la sessió
extraordinària corresponent a aquest dia.
L’alcalde obri la sessió corresponent al dia
de avui i procedeix seguidament a analitzar
els distints punts de l’ordre del dia.

En primer lloc manifestar en nom de totes les morellanes i morellans la nostra
solidaritat amb les comarques afectades en aquest moment per dos greus incendis, i
manifestar el nostre recolzament a tot els veïns afectats.
1. RENÚNCIA DEL SENYOR ALCALDE.
Seguidament pren la paraula la Sra. Secretaria per donar lectura a la carta de dimissió
del Sr. Alcalde que és com segueix:
“Estimats regidors i regidores

Senyora Secretària,
Escric esta carta des de la raó, en el compliment d’allò que crec és millor per a la
nostra ciutat, i des d’un grapat de sentiments que no podré expressar en quatre ratlles
però, sense dubtes, impregnats, d’agraïment i estima.
La dedicació que mereix la nostra ciutat fa convenient i necessària la meua renúncia.
Ho faig des de l’alegria d’haver pogut contribuir al progrés i benestar de la ciutat que
estimo, però també insatisfet perquè a ben segur hagués pogut fer més.
Vivim temps d’incertesa que exigeixen coratge, força i treball i d’això els morellans en
sabem per la qual cosa, estic segur, eixirem endavant.
Vull testimoniar a tots vosaltres, regidors i regidores de la corporació actual i a tots
amb els que hem intentat fer durant anys una Morella millor, a la Secretària i a tots els
treballadors i treballadores de l’Ajuntament i de CISE el meu reconeixement i els
millors desitjos de futur.
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I, sobretot, mai podré retornar als morellans i les morellanes tota la confiança i tot
l’afecte que m’ha acompanyat en este trajecte que hem fet junts.
Cada ú ha de ser conscient de quan i com és útil a la seua ciutat. Ara tinc la convicció
que sóc lleial a Morella presentant la meua dimissió del càrrec d’Alcalde des del que
de 1995 ençà, he intentat representar a tots els morellans amb la màxima dignitat que
he estat capaç.
Des de l’estima, fins sempre.
Ximo Puig Ferrer, Alcalde de Morella.”.
Per part de la Sra. Secretària es dóna lectura a l’informe sobre el procediment a
seguir.
“Según el artículo 40.4 y 40.5 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el

que se Aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Entidades Locales (en adelante ROF) el Alcalde podrá renunciar a su cargo por
escrito ante el Pleno de la Corporación.
La sesión se convocará en los diez días siguientes al de entrada del escrito de
renuncia en el Registro General del Ayuntamiento (artículo 40.4 del ROF).
El Acuerdo a adoptar por el Pleno se limitará a tomar conocimiento de la renuncia,
entendiéndose producida esta desde ese mismo momento. En el caso de la renuncia
del Alcalde, pasará a hacerse cargo de las funciones de la Alcaldía el Primer Teniente
de Alcalde hasta la elección del nuevo titular (artículo 47 del ROF)”
Pren la paraula el Sr. Puig manifestant lo següent:
“Morellanes i Morellans, Regidors i Regidores, Secretària, Jutge de Pau, President

Lerma, Diputats i Diputades del Congrés i de les Corts Valencianes, Vicepresident de
la Diputació, membres de la Comissió Executiva Federal del PSOE i de la Comissió
Executiva Nacional del PSPV, Alcaldes, Arxipreste, Comandant de puesto, membres
de la policia local, amigues i amics;
Moltes gràcies a tots i totes per la vostra presència, molt especialment als que heu
vingut de tant lluny, gràcies al que no heu vingut, sinó que sempre heu estat ací.
És un discurs difícil. No sé, si el més difícil. Segur, el més difícil que he fet a esta Sala
del Justícia. I no ho hauria de ser perquè em senc envoltat de tot l’afecte d’aquells que
m’estimen, rodejat del compromís dels meus companys d’idees i guarnit pel respecte
dels que compartim des de les diferències la passió per esta xicoteta ciutat.
Tanmateix, és difícil perquè són moltes les emocions, els pensaments, les fites d’un
recorregut llarg que, a la fi, he pogut caminar per la generosa confiança dels
morellans.
Començo com acabaré allò que són estes paraules, un epíleg de gratituds.
Certament sabeu que qualsevol història de ciutat mai seria possible escriure-la en
primera persona, és un cant coral on són les més xicotetes aportacions les que -de
vegades- posen l’accent més definitiu i en este període he tingut la sort de viatjar en
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un tren ple d’amics i companys que mai m’han fallat. Potser jo, alguna vegada, sí. Ells,
no. Vosaltres, heu estat sempre.
Gràcies a tots els regidors i regidores que han contribuït a este projecte morellà de
progrés des del primer moment, des d’abans quan tot pareixia impossible, fins als que
avui agafeu el relleu. I també als que des de l’oposició han cregut en esta ciutat. Cap
valor potser més valuós que la convivència. Hem aconseguit superar velles querelles i
enaltir el dret a la discrepància amb la força del respecte.
Eixa lliçó la vaig aprendre de persones d’idees diferents però de bon cor com l’alcalde
i amic Paco Blasco, Miguel Sangüesa, José Segura o Ramón Vives. Ells que
malauradament no estan amb nosaltres, són l’exemple de la dedicació dels regidors
d’ací i de tants pobles i ciutats que aporten el seu temps i la il·lusió per millorar, allò
que estimen, els seus pobles i ciutats. No puc, per tant, deixar de reivindicar avui la
política per transformar la societat i l’autonomia local per impulsar les ciutats, mai
podré entendre la desaparició d’ajuntaments, la desaparició de municipis que volen
lluitar per ser-ho.
Deia Joan Fuster que si no fem política la faran contra nosaltres. El descrèdit de la
política exigeix regeneració però mai fatalisme. És cert: cal canviar moltes coses, cal
canviar tot allò que distàncie a la gent de la política, però cal fer-ho participant.
Viure és prendre partit. I continuo creient que les idees que han de moure la humanitat
són la llibertat, la igualtat i la solidaritat.
Els ajuntaments són l’administració més pròxima, més fiscalitzable, més directa i els
municipis necessiten no només més recursos econòmics sinó més capacitat de
decisió, més fortalesa per aconseguir administracions més eficients al servei dels
ciutadans.
A ningú li dec més gratitud que als morellans i les morellanes. Gratitud immensa
perquè immensa ha estat la vostra confiança.
Des de 1991 amb l’alcalde Javier Fabregat hem propiciat el renaixement d’una ciutat
que vivia com irreversible la decadència. I això ho han fet els morellans que han
cregut en el seu poble. L’ajuntament ha estat un agent de la promoció econòmica
perquè res és més important que el treball. Treball, benestar i identitat han estat els
eixos per construir una ciutat socialment avançada on ningú es quede al marge.
En un temps d’incertesa no anem a traure pit per la bona valoració en el rànking de
pobles i ciutats front la crisi, el mèrit que tenim els morellans és que sabem sobreviure
davant la dificultat. Mai han segut fàcils les coses ni mai ho seran. Però tenim la
voluntat de ser com a principal força per mirar endavant.
El Sexenni és el millor símbol. Cada ú aportant allò que pot en un esforç col·lectiu per
lleialtat a les arrels, per fidelitat al sentit més profund de poble. Eixe és el camí. Una
identitat cultural, social i sempre, inclusiva. No hi han morellans de primera ni de
segona. Nascuts o vinguts, l’únic requisit ha de ser l’estima a la ciutat. Ho sabeu: on hi
ha un morellà, està Morella.
No he fet sovint l’exercici de reconeixement als que de més prop han sofert i han
viscut el meu sentiment envers esta ciutat, el meu poble. Ha estat una prioritat massa
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vegades passant per damunt d’ells, Amparo, Miqui i Pau, els meus pares, els meus
amics el que haja pogut fer bé ha estat gràcies a la vostra comprensió.
Hi ha qui pense que tancar una etapa és morir-se un poc. Potser siga així però
prefereix pensar que he crescut amb Morella i que ara podré continuar ajudant a
créixer Morella, a Els Ports i a les comarques del nostre País. I m’agradarie pensar
que puc tornar-vos una part d’eixe depòsit de confiança.
Fa 23 anys vaig escriure un opuscle que es titulava Compromís per Morella en el que
proposava una nova frontera per a la ciutat. Hem complit junts una part d’aquell
propòsit però queda molt que fer, Rhamsés, per situar Morella com cal en el segle
XXI. Nous reptes en el que el nou alcalde i tots els morellans sempre podreu comptar
amb allò que humilment puga aportar.
No soporto les autocites però per una vegada ho faré. Acabava aquelles reflexions
que entenc vigents.
“És temps de reflexionar, planificar i avançar perquè qualsevol dia perdut anirà en

contra nostra. No sé com serà el rostre del nostre futur col·lectiu, el que es ben cert
que eixe rostre dependrà fonamentalment de la il·lusió de tots però sobretot dels joves
per fer un rostre amb un somriure clar, obert, respectuós, tolerant i solidari. I com
penso que el futur també tindrà un espai blanc i clar per a la poesia acabaré amb un
poema de Vicent Andrés Estellés:
El principi i la fi són una mateixa cosa
Som un poble, Françoise, on viuen els meus pares
On vaig nàixer i vaig fer els primers pecats
On torne cada dia, inesperadament,
Mentre vaig, vinc i torne entre les meues coses.
El principi i la fi són un poble.”
Morellanes i morellans: Poso al vostre servei la meua immensa gratitud.”
Seguidament pren la paraula la Sra. Secretària dient que el Ple pren coneixement de
la renúncia d’En Joaquin Puig Ferrer al càrrec d’Alcalde i al de membre de la
Corporació assumint de forma interina la Presidència de la Corporació, fins l’elecció
del nou alcalde, el 1er. Tinent d’Alcalde En Rhamsés Ripollés Puig.
Així mateix, el Ple acorda donar trasllat del present acord a la Junta Electoral Central,
per al seu coneixement i l’expedició de la credencial al següent de la llista Na Palmira
Mestre Tena.
I sense d’altres temes a tractar s’alça la sessió sent les dinou hores i vint 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.
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