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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
CELEBRADA EL DIA 30 DE JUNY DE 2012
=================================================================
Assisteixen:
Regidors
Rhamses Ripollés Puig
Rafael Pallarés Traver
María Luz Blasco Querol
Ernesto Blanch Marín
María Rallo Rallo
Amadeo 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
i vint minuts, del dia trenta de juny de dos
mil dotze, 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, al
objecte de procedir a celebrar la sessió
extraordinària per a l’elecció de l’alcalde,
després de la dimissió de l’anterior alcalde
Joaquim Puig Ferrer el dia d’avui, seguint
el procediment establert.

1. ELECCIÓ DE L’ALCALDE.
Pren la paraula la Sra. Secretària per informar sobre el procediment a seguir:
“Para la elección de Alcalde rige el artículo 196 de la Ley Orgánica del Régimen

Electoral General que establece:
Pueden ser candidatos todos los concejales que encabecen sus correspondientes
listas.
Si alguno de ellos obtiene la mayoría absoluta de los votos de los Concejales es
proclamado electo.
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.”
Seguidament i ratificades les candidatures de Rhamsés Ripollés Puig sent el següent
de la llista pel que fa al Partit Socialista Obrer Espanyol i Guillermo Sangüesa Teruel
com cap de llista del Partit Popular, l’Alcalde en funcions dóna la paraula als portaveus
dels grups municipals.
Pren la paraula el portaveu del Grup Municipal del Partit Popular En Guillermo
Sangüesa Teruel:
“Expresident de la Generalitat, Diputados Nacionales, Autonómicos y Provinciales,

Vicepresidente de la Diputación, Alcaldes, Companys de Corporació, Jutge de Pau,
Secretària de l’Ajuntament, veins i veïnes, Exalcalde,
Bona tarde a tots.
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Este discurso, desde el grupo popular, como comprenderéis los hemos estructurado
en dos bloques, uno dedicado a la etapa que se acaba de cerrar y otra a la que hoy
empieza.
En primer lugar, tengo que confesarles que como representante del grupo popular y
como portavoz del mismo, hoy tenemos una sensación un poco extraña, por un lado
acabamos de asistir a la renuncia del Alcalde, de Ximo Puig, primer edil
ininterrumpidamente durante los últimos 17 años, pero a la vez la renuncia de un
compañero de corporación.
Es decir, por un lado se va, deja el cargo la persona a la que los distintos candidatos
del partido popular no hemos podido vencer en las cinco últimas elecciones, pero por
otro, como decía un compañero de plenos y de decisiones importantes para la ciudad.
Se podría pensar que desde el grupo popular estamos contentos, liberados,… al fin…:
pero como decía este no es el sentimiento que tenemos. Hoy podríamos hacer otro
discurso, pero no queremos, desde el Partido Popular de Morella entendemos que un
día como hoy no deber ser así.
Actualmente en Morella, según el último padrón municipal hemos bajado de población,
somos alrededor de 2.800 habitantes, y creo sinceramente que no podemos
permitirnos el lujo de además estar mal avenidos y vivir en la eterna disputa política,
sino todo lo contrario y es que prácticamente nos vemos todos los días y sería muy
difícil la convivencia en esa situación.
Como ya le expresé a Ximo en el último pleno ordinario, en esto de la política sobre
todo a nivel municipal, hay que ser elegante, y sobre todo respetuoso con los
resultados electorales, así que, si Ximo logró encadenar 5 mayorías absolutas
consecutivas algo habrá hecho mejor que nosotros, y en esto como en el juego limpio,
hay que reconocer la superioridad del rival y así lo hago.
Nuestro sentimiento pasa por pensar que la renuncia a la que acabamos de asistir, no
es de un adversario, sino de un vecino que ha intentado hacer lo mejor por su ciudad.
En estos 17 años de Ximo Puig al frente del ayuntamiento desde el año 95, pero
sobretodo en los que yo he conocido, que es desde el año 2003 hasta hoy, pues es
como todo el mundo en la vida, habrá hecho cosas bien, otras menos bien, otras
cosas que nosotros desde la legítima discrepancia hubiéramos hecho de otro modo, a
veces se habrá acertado, otras no tanto, pero en definitiva lo que si tengo claro y
pleno convencimiento es que siempre se han hecho las cosas teniendo como único fin
el deseo de mejorar Morella y el porvenir de los vecinos y eso es lo importante.
En cuanto a las cosas pendientes y que no se ha podido hacer, Ximo, pues eso, no se
han podido hacer y tengo la tranquilidad de que siempre se ha trabajado, insistido e
intentado al máximo.
Repasando mentalmente las sesiones plenarias desde que yo soy concejal, pues la
verdad es que ha habido de todo un poco, han habido decisiones unánimes, puntos
en los que al final se ha llegado a un acuerdo, puntos con criterios distintos pero sin
oposición y como no, también temas en los que no nos hemos puesto de acuerdo y
hemos tenidos criterios opuestos.
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Pero en definitiva, nos hemos dicho lo que nos teníamos que decir, habremos
discutido dialécticamente más o menos, incluso nos habremos divertido con ello, pero
siempre desde la tolerancia, el respeto a la legítima discrepancia y sobre todo desde
la educación sin que jamás haya existido absolutamente ninguna alusión personal.
Defendiendo ideas y puntos de vistas con la palabra y nunca con el insulto ni la
descalificación.
Dicho esto, además yo aquí a Ximo le quiero reconocer y agradecer una cosa, algo
que él puede que no se imagine, pero tengo que decir que he aprendido de él, quizás,
sin que se haya dado cuenta me ha enseñado alguna que otra cosa.
Y bueno, Ximo, respecto del motivo por el que dejas la alcaldía, es decir liderar como
secretario general el PSPV-PSOE, como hemos hablado, para la ciudad siempre es
bueno que cualquier morellano tenga cargos responsabilidad, como sin duda es tu
caso, te pido, aunque no hace falta que te acuerdes siempre de Morella.
Que tu nueva etapa esté llena de éxitos y que tengas suerte, pero tampoco te voy a
engañar, como miembro del Partido Popular te lo deseo hasta cierto punto, lo cual
seguro que comprenderás.
En segundo lugar, pasando a la elección del alcalde, es seguro que en unos instantes
Rhamsés será elegido nuevo alcalde de Morella y tenemos que reconocerle que se
enfrenta a un doble reto.
Uno por supuesto estar al frente de la alcaldía y el otro, no sólo ser el alcalde más
joven que ha tenido Morella, sino además siendo el concejal más joven de todos los
miembros de la corporación.
Bien, yo voy a rescatar muchas de las palabras que ya dije en la sesión de
constitución de la corporación hace prácticamente un año.
Nosotros seguimos queriendo gobernar en Morella, pero hoy tampoco va a ser así,
por lo que ya aprovecho para felicitar y dar la enhorabuena en nombre del Grupo
Popular a Rhamsés Ripollés que dentro de unos instantes será proclamado alcalde.
Así, le deseamos suerte, que acierte en sus decisiones y sobre todo que siempre
tenga como principio inspirador defender los intereses de la ciudad y el bienestar dels
morellans.
Nosotros vamos a continuar siendo la oposición, esa digna labor que nos encargó la
sociedad morellana en las últimas elecciones municipales
Nuestra labor como oposición será controlar y fiscalizar al nuevo alcalde y al equipo
de gobierno, estar encima de ellos, exigiendo que cumplan sus compromisos
adquiridos con los vecinos mediante su programa electoral, ahora de gobierno y que,
por supuesto atiendan prioritariamente las verdaderas necesidades y problemas de la
sociedad morellana.
Tenemos un gran reto inmediato, el 53 Sexenni y desde este instante brindamos
nuestra colaboración al futuro alcalde para cuanto estime preciso.
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Sobre el nuevo alcalde van a pesar grandes temas y a los que pedimos dedique todos
sus esfuerzos, Parador de Turismo, eliminación del Puerto de Querol, mejora de la N232, frenar el despoblamiento y como no, la omnipresente crisis económica y el paro.
Creo sinceramente que son las grandes cuestiones a las que se enfrentará el nuevo
alcalde y ya le digo que nosotros como oposición ahí estaremos, aplaudiendo cuando
se hagan bien las cosas, pero también criticando y exigiendo cuando los resultados no
sean los prometidos o esperados.
En definitiva, apoyar y proponer cuando sea necesario o conveniente para Morella y
reclamando y reivindicando cuando los asuntos no se resuelvan del modo que mejor
beneficie a nuestra ciudad.
Una oposición leal pero exigente, constructiva con propuestas, para defender los
intereses y la prosperidad de Morella, pero también firme e implacable cuando no se
tenga por bandera los intereses de Morella y los más conveniente per a tots els
morellans.
Todo ello siempre desde la educación, el respeto a las ideas y el respeto a la legítima
y necesaria discrepancia política.”
Pren la paraula el portaveu del Grup Municipal del Partit Socialista En Ernesto Blanch
Marín:
“Benvolguts i benvolgudes membres de la corporació municipal, Sr. Jutge de Pau, Sra.

Secretària de l’Ajuntament, Cap de la Policia Local, Comandant de puesto de la
Guàrdia Civil, Mossèn, Diputats i Diputades de les Corts Generals, Valencianes, i
Diputacions Provincials, Expresident del Consell de la Generalitat Valenciana, Joan
Lerma, Vicepresident de la Diputació, Director Territorial de Cultura, Secretari General
d’UGT, Sr. Secretari General del PSPV PSOE Comunitat Valenciana, alcaldes de
Forcall, Cinctorres, Olocau, Cervera, Santa Magdalena, Rossell, Almenara,
alcaldesses de Càlig i Sant Mateu, regidor de Vilafranca, ciutadanes i ciutadans de
Morella que heu volgut acompanyar-nos en esta històrica jornada, molt bona vesprada
a totes i a tots.
No sabeu l’emoció personal que és per aquest portaveu estar ací davant en el dia
d’avui, molts han segut els anys que hem passat junts en aquesta casa amb molts
dels que esteu ací reunits en nosatros.
Treball, projectes polítics il·lusionants, complicitats e intenses vivències que ens han
deixat records imborrables i ens han ajudat a créixer com a persones i concentren
entre aquestes històriques parets.
Encara recordo la vesprada en la que estava en aquella casa del carrer La Font
donant-li arguments i motius a aquell joveníssim militant socialista per a que formara
part de les nostres llistes municipals. Era un fitxatge estrella pel seu currículum,
pedigrí i pe la seva potencialitat. Aquell xic va ser elegit regidor, va fer una gran tasca
durant quatre anys i va ser reelegit per a quatre anys més amb el suport majoritari de
la nostra ciutadania i una motxilla, plena d’accions fetes i de grans projectes per a
realitzar, a l’esquena.
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Ara estem ací i aquell jove de 2007 passarà a ser l’alcalde de la nostra ciutat amb el
recolzament majoritari del consistori morellà i l’emoció continguda i l’esperança oberta
de tot el grup municipal socialista.
És dia d’agraïments, començant per Lourdes, Rafa, Ruth, Dora, per Inés, la nostra
Inés, gràcies pel que vos correspon i que és molt, ho heu fet molt bé, per la gran
educació donada, pel bon caràcter i la paciència demostrada, pel saber escoltar, pel
treball incansable i la insistència fins aconseguir els objectius marcats, gràcies per
reforçar les fermes conviccions en el socialisme i la recta línia d’honestedat
progressista d’aquesta persona que tenim l’orgull d’acompanyar en aquest camí i que
és element principal de la vostra benvolguda família. En bastant part dels que estem
vivint ací teniu vosatros molt a veure, és un gran moment per sentir-vos realitzats
també i a nosatros no mos correspon res més que manifestar-vos el nostre agraïment,
molt agraïment.
És dia també de compromisos, el del nou alcalde que prendrà possessió en escassos
minuts i el del grup municipal i de govern que manifesta ací la voluntat de recolzar-lo
de manera clara i solidària durant tot el temps que dure el seu mandat, com no pot ser
de d’altra manera.
El grup municipal socialista va ser una pinya totalment unit darrera el seu alcalde,
anem a treballar a redoblar els nostres esforços, perquè aixina ho demana la ciutat per
a la que entreguem la nostra tasca i no es mereix altra actitud.
En moments complicats com els que vivim a la única cosa que podem tenir respecte
és al temor, eixa temor irracional, injustificada que paralitza els esforços per a
convertir eixe repliege en ofensiva. La desocupació i la reactivació econòmica són els
nostres camps de batalla, no ens resignem davant de tot el que estem veient i
Rhamsés ara farà de cap de llança.
Davant de l’abandó d’altres administracions tenim que afegir treball per tal aconseguir
pal·liar la difícil situació que estan vivint massa famílies de la nostra població. No hem
deixat un dia, en aquest mandat, de tractar de generar expectatives en qualsevol dels
dos supòsits. I encara que no ens correspon per matèria competencial, també és el
nostre compromís continuar plantejant alternatives als retalls i formular models
alternatius d’explotació i prestació de serveis públics i Rhamsés ara liderarà eixa lluita.
No hi ha cap membre del grup socialista que no estigue conscienciat, que no estigue
treballant, que no estigue perseguint els nostres objectius i amb els que ens vam
presentar a les eleccions, i que no estigue a disposició del nostre alcalde per a poder
mostrar amb tot el nostre entusiasme i ganes que es pot produir un canvi al govern
morellà amb normalitat democràtica, que podem encetar un nou període polític a la
ciutat i que les polítiques de progrés i benestar, que es porten a terme a Morella,
continuen sent referència i llum sobre el territori.
És un gran dia, a Morella tot ha de ser alegria, el canvi, la regeneració, l’arribada dels
nous projectes que escometrà Rhamsés i que surten de la pròpia essència del poble
són una prova més de la vitalitat morellana, de les ganes d’eixa ciutat nostra que vol
tirar avant de no deixar caure’s en la decadència de la que ja vam eixir fa un temps. I
volem fer que Morella arribe a les cotes més grans de les seves possibilitats, perquè
ens la creiem, i Rhamsés ho creu profundament. És eixa Morella progressista,
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treballadora, que mostra al territori iniciatives innovadores i que fa de la participació
ciutadana la seva millor ferramenta de treball.
Ara més que mai és el dia d’alçar, davant de tants i tants responsables municipals, la
nostra bandera municipalista, com a poble d’interior, com a ciutat de referència, com a
municipi en entitat pròpia; volem reformar l’administració local però no volem que
desapareguen els nostres municipis.
Pablo Iglesias, Besterio, Prieto o Largo Caballero van ser regidors abans de ser
Diputats, cuiners abans que flares, nosaltres estem encantats d’assumir eixe paper en
un moment on algú menysprea fins la pròpia existència dels municipis menuts tenim
que reaccionar; mai una llei pot anar contra la realitat existent, quan la realitat està
ben configurada i és beneficiosa per als ciutadans.
Som els ajuntaments els que estem més prop dels ciutadans i també els primers que
tenim que atorgar als ciutadans les seves senyes d’identitat i sentiments col·lectius.
Morella voldrà ser sempre Morella, com Càlig voldrà ser sempre Càlig i Almenara,
Almenara; buscar fórmules per a que els municipis mateixos i voluntàriament aprofiten
els recursos i milloren els serveis, si, i donem-los totes les ferraments al nostre abast;
fer desaparèixer municipis com a tals i tractem d’inventar fórmules de tutela en altres
administracions com si forem menors d’edat o com si eixes administracions estigueren
lliures de pecat, no, nosaltres no volem engrosar clientelismes ni legitimar
arbitrarietats.
A l’oposició també els farem una petició, en els propers temps van ha ser crítics amb
el que serà en uns moments alcalde, sense dubte el més jove de la província, el Sr.
Rhamsés Ripollés, és la seva obligació, i és el paper que els toca complir, però no
se’ls ha d’oblidar que per damunt de qualsevol altra cosa està la seva lleialtat a
Morella, amb la seva ciutadania col·lectivament considerada que no deuria de ser
traïda mai.
Segur que hi ha moltes coses sobre les que basar la seva oposició i més d’una
vegada tindran raó en els seus plantejaments perquè tots som persones humanes i
ens equivoquem alguna vegada, però en aquelles qüestions que denominem de la
ciutat, en aquelles qüestions de lleialtat institucional, els elements claus del
funcionament municipal, allò que afecte a la morellania en el seu sentit més ample i
essencial, senyors i senyores de l’oposició estiguen amb l’alcalde de Morella que és
també el seu alcalde i al que li correspon dirigir el destí d’aquesta, a la vegada gran i
xicoteta ciutat; posen el interès municipal per damunt dels seus interessos de partit, al
final els ciutadans i ciutadanes, que no es solen equivocar, els ho agrairan, no ens cap
dubte. Hem sentit les paraules de Guillermo, atentament, i a part d’agrair-li el seu
encertat discurs estic convençut que així serà.
Podríem fer molt elogis del que ha deixat de ser alcalde fa un moment, Ximo Puig,
l’alcalde que ha obert avui la porta de la història de la nostra ciutat, ha propiciat sense
dubte ni discussió, els millors moments de la Morella en l’etapa democràtica i
tranquil·lament podem fer-lo extensiu a moments anteriors, molt anteriors.
Morella s’ha transformat en aquestos anys, una transformació més que evident.
Aquest equip, l’equip de govern de Ximo Puig, sempre ha estat molt orgullós de
l’alcalde que hem tingut. Tot el qui ve de fora i que ha conegut la Morella de fa 20
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anys a esta part ens ho diu constantment, i ens plena d’orgull, com ha canviat Morella,
que bonica està, és més acollidora, llueix més, és més moderna, és més habitable, té
una imatge i projecció cap a l’exterior que s’incrementa dia a dia.
Després de 30 anys dedicats a este poble i de 5 majories absolutes, sense comptar la
del primer alcalde de la victòria socialista Javier Fabregat, el nostre benvolgut e
imprescindible Javier Fabregat, Morella ha tingut aquesta gran transformació i Ximo
Puig ha segut, ben merescudament, nomenat Secretari General de totes i tots els
socialistes valencians. Un partit que no tenim clar si es va crear per a que algú com
Ximo el puguera dirigir algun dia o el mateix Ximo va néixer per a dirigir un partit com
el PSPV.
Ximo, els morellans i morellanes, com no pot ser d’altra manera i des de la teva nova
responsabilitat, no deixarem de demanar-te ajuda, com també els la demanem i ens la
presta tanta i tanta gent benvolguda i amiga de Morella, Francesc, Adolf, Pep, Susana,
Batista, Toni i com no Gaspar i Antonio que també heu fet un gran esforç per estar
avui ací a Morella; vos necessitem i sou peça fonamental del nostre èxit com a poble.
Nosaltres a Ximo li desitgem el millor, el seu viatge quotidià es plena avui dels nostres
millors presagis, perquè tenim la seguretat, ara més que mai, que prompte veurem a
un socialista ocupant la Presidència del Consell de la Generalitat i si aquest és
morellà, millor que millor.
No se’ns obliden les paraules d’Allende, tantes vegades repetides en boca de Ximo
“Més prompte que tard de nou obriran les grans alberedes per on passe l’home lliure
per construir una societat millor” i ho tenim que veure de la teva mà, estem segurs.
I anem a dir una cosa més, i ho diem nosaltres que sempre hem estat al costat de
Ximo durant una part del seu camí com alcalde: Rhamsés vas ha ser millor alcalde del
que Ximo ho ha segut, és el que Ximo vol i el que volem totes i tots els que estem ací,
perquè tenim que desitjar sort a qui comença per a que face les coses millor que les
que s’han fet abans, perquè bo és per als que ho diem, és bo per als morellans i
morellanes i serà bo per a les persones que vindran darrere. Sempre volem que els
nostres fills siguen millors que nosaltres, que els nostres successors siguen millors del
que hem segut cadascú de nosaltres.
Morella s’ho mereix i estem convençuts de que el camí obert avui és propici per a que
ho siga. Ho va ha ser a part de tot per moltes raons, Rhamsés Ripollés ha treballat, no
molt, moltíssim, i seguirà treballant no a soles per als que van votar al Partit Socialista
al 2011, sinó per a tots els morellans i morellanes. Una ciutadania que prompte
esperem que vege els fruits del nou govern, i puga estar contenta de la tasca
realitzada col·lectivament, colze a colze amb tot aquell que sentisque o se sentisque
proper a la nostra ciutat.
Des del grup socialista esperem que també nosaltres estiguem a l’altura de les
circumstàncies, Morella no pot esperar més.
Demà els morellans i morellanes ens alçarem de matí, i continuarem veien les nostres
pedres però no tot serà igual, alguna cosa haurà canviat, amb normalitat històrica i
exemplar mirant cap avant i amb il·lusió, ganes, força d’eixa nova sàvia que impulsa
nous i antics projectes, lluitant pel progrés i el benestar de la ciutadania.
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Sabem que d’ací un mes i mig, al Sexenni, un nou alcalde rebrà a la patrona al Pla
dels Estudis amb tensa i silenciosa emoció, l’emoció de la Morella que sap fer
d’arrelades tradicions la seva projecció de futur, l’emoció pels que ja no estaran i pels
que després vindran de sis en sis anys a fer aquesta ciutat més gran i més pròspera,
Rhamsés, l’alcalde, serà peça fonamental.
En aquests dies que sonen els ecos sexennals Morella diu adéu a un gran alcalde i
rep amb molta il·lusió a un altre gran alcalde. Els morellans i les morellanes mereixen
sempre, i més en moments com aquests, que la nova gestió sigue un èxit i vostè, Sr.
Rhamsés Ripollés, alcalde de Morella, pel seu talent per la seva capacitat de treball,
per la seva tenacitat, per la seva perspectiva de futur, capacitat organitzativa, per la
seva valentia, els adverteix és molt valent, i per la seva enorme qualitat humana,
també mereix l’èxit, i ben segur ho va a aconseguir amb tot el nostre suport.
La Morella més lliure, més igualitària, més justa, més gran, més integradora i buscant
oportunitats per a totes i tots els que vivim ací és la Morella que comença avui, la
Morella que cada dia és més, la Morella que té confiança en el futur i que sap que pot
fer-lo seu, amb Rhamsés Ripollés.
Moltíssimes gràcies Morella, i molt bona vesprada a totes i a tots.”
Després d’aquestes intervencions es procedeix a la votació amb crida nominal dels
regidors, donant el següent resultat:
Rhamsés Ripollés Puig, que encapçala la llista presentada pel Partit Socialista Obrer
Espanyol, ha obtingut sis (6) vots.
Guillermo Sangüesa Teruel, que encapçala la llista presentada pel Partit Popular, ha
obtingut quatre (4) vots.
Rhamsés Ripollés Puig ha obtingut 6 vots, que representen la majoria absoluta del
número de membres que de dret integren la corporació, per lo que és proclamat
alcalde, procedint a acceptar la seva elecció i prendre possessió com alcalde.
Seguidament Rhamsés Ripollés Puig procedeix a la presa de possessió del càrrec
mitjançant promesa previst en l’article 108.8 de la Llei Orgànica del Règim Electoral
General i assumeix la presidència de la Corporació.
Pren la paraula l’Alcalde de Morella Rhamsés Ripollés Puig:
“Regidores i regidors. Companys de corporació, Secretària, jutge de pau, membres del

cossos de seguretat, President i estimat Joan Lerma, Diputades i diputats en el
congrés i en les corts valencianes,Vicepresident de la Diputació, Alcaldes i regidors de
la comarca, Autoritats, Membres dels Consells municipals, Amics i amigues,
companys, família.
Morellanes i morellans,
Acabo de prometre, en esta sala del Justícia, el càrrec d’alcalde, l’honor més gran per
a un ciutadà de Morella. Assumisc el càrrec, davant tots vosaltres, amb
responsabilitat, amb orgull i des de la humilitat.
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Emocionat i agraït de veure tantes cares conegudes en estes sales, en este
ajuntament, que em transmeten bones sensacions, valors i compromís en el treball.
Agraït a aquells que m’han fet com sóc... Qui m’han inculcat sentiments, valors, una
manera de ser: la família, els amics. Aquells que m’acompanyen en el somni fascinant
de la vida.
Em sento profundament honorat, ple d’il·lusió i conscient del repte i la gran
responsabilitat que assumisc.
Agraït, com no, a tantes i tantes persones que durant els darrers dies m’han mostrat el
seu suport, la seua calidesa, la seua proximitat.
Agrair, com no, el suport dels meus companys de candidatura i d’equip de govern, pel
seu compromís, per la seua corresponsabilitat i per la seua generositat també de cara
a continuar treballant intensament en esta apassionant tasca de servir a tots els
nostres veïns i veïnes.
Vull també tindre, en estos moments, unes paraules de record i agraïment als meus
antecessors en el càrrec: Rafael Sabater, Paco Blasco, Ramón Tena, José Vives, i
com no, a Javier Fabregat i a Ximo; especialment, ells dos, seran uns grans referents
per mi.
Ximo, rebre de tu la vara d’alcalde encara em fa sentir més ple de compromís, de
responsabilitat i d’orgull. Ximo, ho sabem tots, continuaràs treballant per Morella,
ajudant i aconseguint moltes coses que de segur vindran. Eres un referent per a
nosaltres i estem segurs que el futur ens portarà bones notícies, per a tu i per a tots.
Jo, ja com alcalde i, en nom de tot el poble de Morella, et vull agrair tot el teu treball i
dedicació per allò que més estimes, la nostra ciutat. Gràcies Ximo.
Vivim moments difícils. Cada dia ens despertem amb noves notícies econòmiques,
amb nous canvis, amb nous retalls, amb incertesa. Per tant, ara és moment de no
resignar-se, no val el que ja no hi ha res a fer. És moment de valentia i fer front a les
adversitats. No és moment d’amagar-se. Els que hem coneixeu ho sabeu bé, jo no sóc
d’amagar-me ni tampoc triar el camí pensant soles en ú mateix. Amb serenitat, això si,
però per sobre de tot, a fer front i construir solucions per als morellans i morellanes,
amb responsabilitat.
Són moments que ens estem jugant, en Morella, en el nostre país, en Europa, més del
que fins i tot creiem. Els joves, si em permeteu, som qui més ens juguem en este futur
i no ens podem resignar a això de “que hem de viure pitjor que els nostres pares”.
La joventut hem de ser ‘desacomplejats’, i ho som, per fer front als reptes que ens
vénen al damunt. Malauradament massa vegades ens col·loquen i ens hem de traure
eixes etiquetes que ens marquen d’inseguretat, d’inexperiència, de desinterès...
La joventut morellana és una joventut que estima, i tant que si, la festa, la diversió.
Però la gent jove morellana, sobre tot, som gent compromesa amb el nostre poble, en
les seues tradicions; gent preparada i formada, creativa, que estima com ningú ser de
Morella, gent que assumeix importants responsabilitats en empreses i creant nous
negocis. Gent, persones que decidix construir el seu projecte de vida ací. No som
soles el futur també som el present i sumem esforços amb tots, amb els nostres
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majors, a qui tant debem i que tantes coses ens ensenyen, amb els emprenedors,
amb la gent del camp, i del comerç, de la indústria i del turisme.
Avui, com he dit, assumisc un gran repte personal i col·lectiu. No ho faig partint des de
zero. Formo part d’un projecte que es va iniciar fa molts anys i que amés he tingut la
sort i l’honor durant 5 anys de gestionar importants àrees i fer nous projectes en favors
dels morellans i morellanes.
El nostre tampoc és un programa de transició. El projecte que jo tinc l’honor
d’encapçalar té unes arrels profundes per anar cap a un horitzó de progrés. Ací hi ha
projecte. Hi ha un projecte clar i fort. Un projecte amb evolució constant i un projecte
amb un fort suport ciutadà. Un projecte de tots i per a tots.
Jo formo part d’un equip amb experiència, amb gent que coneix bé els problemes i les
necessitats de la gent. Un equip amb uns lligams personals impressionants, som, més
que companys, som, un equip preparat i capacitat. Un projecte amb gent arrelada a la
terra, que xafa el carrer, en contacte amb la gent.
Ara, pot ser, no són moments de poder fer grans inversions. Conec bé les dificultats i
les limitacions, però també conec bé el potencial que tenim com a poble i de les
iniciatives que som capaços de dur a terme. Són moments de responsabilitat en la
gestió, d’explicar el què i el com ho fem i això també vol dir ser més eficients i més
eficaços, aprofitar millor els recursos amb que contem.
En estos moments veiem com la crisi ens deixa a gent en l’atur, amb dificultats amb el
seu negoci aguantant tot el pes aquells que no hem creat el monstre de la crisi.
Hem de tindre clares quines són les nostres prioritats. El primer per a nosaltres són les
persones. Continuar avançant en l’estat del benestar que tenim. Estant al costat i
recolzant a qui més ho necessita.
És hora també de construir uns fonaments forts de cara al futur i no perdre
oportunitats. Mai hem basat el nostre futur en un model d’especulació i guany ràpid.
Des de les coses ben fetes, i com diuen els nostres majors, des del seny, és des d’on
continuarem avançant.
No som autocomplacents, com diu la cançó ‘malgrat la boira cal caminar’, i el nostre
és un projecte d’exigència constant.
La nostra ambició vol anar més enllà. Aprofundir en tot allò que tenim: el ric patrimoni
cultural, material i natural, mos mostra noves oportunitats per generar recursos,
treball... Referents en turisme. El treball colze a colze de l’ajuntament amb l’iniciativa
privada és fonamental. Tenim grans reptes per davant i els empresaris ho saben bé.
Hem de donar valor afegit als nostres productes, hem d’obtindre més recursos d’allò
que podem produir i vendre en Morella, com a marca de qualitat. Si algo tenim és el
bon saber fer de lo nostre i no podem deixar-ho perdre.
Com deia abans, pot ser no siga el moment de poder escometre grans inversions però
també he de dir que comptem en la nostra ciutat, en el nostre terme amb importants
infraestructures i dotacions que amb una millor gestió, amb un altre plantejament més
proper, més d’ací, ofereixen grans oportunitats de promoció econòmica i de creació
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d’ocupació. Els morellans i morellanes ho sabem bé i som capaços de portar-ho a
terme.
Des de l’Ajuntament tenim els instruments per a fer-ho bé i tenim clar el que volem. A
més hem tingut que demostrat moltes voltes com és gestionen bé els coses.
El que no permetrem és que s’ens posen pals a les rodes. No és moment d’això. Són
moments, per tant, de construir uns fonaments forts cap al futur.
El Parador. Si algú sempre ha mostrat el seu interès, confiança i determinació en este
projecte eixe ha segut l’Ajuntament de Morella. No podem acceptar la decisió de la
seua paralització i treballem amb l’empresa adjudicatària, amb tècnics i professionals
per a que els treballs continuen. Estic convençut que ho veurem reanudar abans del
que pensem i per tant el Parador serà una realitat.
Treball i gestió en urbanisme per estar en una posició immillorable en moments millors
i amb uns criteris clars de creixement. Una Morella que respecta i cuida el medi
ambient. La importància de la formació i l’educació, fent-la més propera i més
accessible a tots i totes. Morella, ciutat referent cultural. Per història, per la nostra
llengua. Activitats, propostes, publicacions... Punt d’encontre, punt d’unió de molts
projectes.
La defensa dels interessos de Morella per damunt de tot, l’Ajuntament i jo al seu
capdavant som els primers en defensar amb correcció, amb respecte, però amb
convicció i determinació allò que ens pertany als morellans i morellanes. Ho hem
demostrat i anem fins on face falta per reclamar el que és de Morella.
Aquells que obtenen importants beneficis del nostre territori han d’aportar recursos per
a tots. Quan demanem des de l’Ajuntament algo que és nostre, quan anem fins
aplegar a la via legal ho fem perquè és de tots i totes els morellans.
2012, any del 53 Sexenni, repte, oportunitat, dinamisme, col·laboració, esforç, el
sexenni mostra els millors valors com a morellans i morellanes, com no, enguany:
gremis, carrers, danses, tots i totes, farem un gran Sexenni.
Els morellans i morellanes, ja sabeu, mesurem la vida de sis en sis. D’un any a un
altre la vida ens porta canvis. Gent que ja no està i recordem, i també nouvinguts.
Menys recursos econòmics però també noves oportunitats. Enguany, serà el Sexenni
que aplegarà a més gent de la història i farem el millor Sexenni, tenint clars els
nostres orígens i amb una mirada cap al futur.
Però per damunt de tot, o millor dit, la confluència de tot això, han de ser les
persones. Els morellans i morellanes en primer terme.
Els problemes de vosaltres, dels nostres veïns i veïnes, els sentim com a propis i hem
de treballar per eixir-ne. Qualsevol iniciativa que es transmet a l’Ajuntament és un
projecte col·lectiu i tot l’engranatge ha de funcionar per donar les millors condicions
per ficar-la en marxa. El treball i esforç anirà en eixa direcció.
Un Ajuntament obert a tots i totes. Ajuntament que incentiva la participació i treballa
per les iniciatives dels demés. Un paper fonamental per als consells. L’important i
divers teixit associatiu de la nostra ciutat. Recolzant-lo i fent un gran esforç econòmic
per donar suport i fer nous projectes junts.
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Els ajuntament com sabeu som l’últim eslabó. Als que ens deixen menys recursos i
competències però som els qui donem, especialment en comarques com la nostra,
resposta i solucions directes als problemes dels nostres veïns i veïnes.
Hem de prestigiar més que mai, en estos moments tant convulsos que vivim,
l’ajuntament com a conjunt de serveis públics. Hem de prestigiar l’ajuntament com a
col·lectiu de persones al servei de la ciutat. Motor de transformació. Darrere d’un
poliesportius, d’un servei a la gent major com el centre de dia, de l’atenció turística, del
manteniment o reparacions, de fer aplegar internet a molts masos que fins fa poc era
impensable, l’oficina de la borsa de treball, la promoció de la ciutat, les millores en
camins, noves infraestructures... darrere de tot això i molt més hi ha el treball d’un
gran grup de persones que donen el millor de sí mateix per fer-ho possible.
Ho ha fet possible la democràcia, la política en majúscules, la política que fem
diàriament gent compromesa amb els nostres pobles, gent honrada i que anteposa els
interessos de tots per damunt de tot.
Alguns d’ells i d’elles, que han fet una gran Morella, ja no estan ací. Valga també el
meu record a qui van deixar fins i tot la seua vida per un món millor.
La política, que practiquem tots nosaltres, amb mans i mens netes, en estos moments,
en que fins i tot molts de polítics tracten de desprestigar-la, hem de preservar i
potenciar més que mai la política, sobre tot, com deia, la política en majúscules, la que
ens ha ensenyat també Ximo, la que es fa de peus a terra en els nostres carrers de
cada poble.
Treballaré per l’entesa i la cooperació amb les altres institucions, des del respecte
sense renunciar a res i mai entès com subordinació, ja que per damunt de tot estan
els interessos dels morellans i morellanes. La ma estesa a tots els membres de la
corporació.
Gràcies per les teves paraules Guillermo i com no de l’estimat company Ernesto.
Tots i totes els qui tenim l’honor de formar part de la corporació municipal tenim una
important responsabilitat ciutadana, des del govern o des de l’oposició. Oposició, a la
qual ofereixo diàleg i una ma oberta. Suma d’esforços, ací no sobra ningú, des de la
sana discrepància, des del debat més respectuós, tots i totes a treballar per Morella.
Rafa, Maria, Ernesto, Malú, Amadeu, Palmira que seràs benvinguda de nou d’ací uns
pocs dies, som un gran equip, format per homes i dones amb experiència, amb
compromís, amb dedicació. Sabem que ara cal treballar més que mai i sé plenament
que així ho farem.
Us conec i sou gent amb energia, compromís, amb idees clares, humils i exigents.
Tenim un gran treball i un gran repte per davant. Cometrem errors, jo el primer, però la
tasca que tenim per davant és la més apassionant i ens anem a deixar la pell. Ho
aconseguirem.
Morellanes i morellans, som una ciutat viva, compromesa, solidària, acollidora, oberta,
moderna.
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La suma de tots els esforços en una mateixa direcció, no soles suma, sinó que
multiplica, i ací, en la Sala del Justícia i en la sala del Consell de Morella, plenes
d’història, i sent la casa de tots i totes els morellans i morellanes, us promet dedicació i
esforç.
Morella té força, tenim força, Morella, Xiva, Ortells, La Pobleta, Herbeset, els
innumerables i benvolguts masos, les denes, l’Hostal Nou, La Puritat, o
Vallivana...Tenim un meravellós terme i caminarem cap a nous horitzons de progrés.
Deia el magnífic poeta Estellés:
Assumiràs la veu d’un poble
i serà la veu del teu poble
i seràs, per a sempre, poble,
i patiràs i esperaràs,
Procuraré, humilment, ser digne de la sort que he tingut. La sort de ser morellà, i avui,
la sort de rebre l’immens honor de ser alcalde de Morella.
Permeteu-me abans d’acabar i tancar la sessió que crida ben fort:
Visca Morella!”
I sense d’altres temes a tractar s’alça la sessió sent les vint hores i deu 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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