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ACTA DE LA SESSIÓ CONSTITUTIVA DE LA NOVA CORPORACIÓ I ELECCIÓ DE
L’ALCALDE CELEBRADA EL DÍA 11 DE JUNY DE 2011
=================================================================

Assisteixen:
Regidors
Joaquim Puig Ferrer
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 dotze
hores, del dia onze de juny de dos mil
onze, 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 424/2011 de 28 de març (BOE de
29 de març de 2011), 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 22
de maig.
Hi ha que destacar que 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 venen definits en l’article 140 de la nostra constitució que diu: “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 novè mandat dels ajuntaments democràtics,
d’acord amb lo establert en la Llei Orgànica del Règim Electoral General i 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,
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se constituye una mesa de edad integrada por 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 José Agustín Amela Ibáñez que presidirà la taula i l’elegit de menor edat
és Rhamsés Ripollés Puig.
Per lo 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.
Per lo tant, queda constituïda la Mesa d’Edat amb aquestos dos regidors electes
presents, actuant de secretària la que subscriu.
A continuació pren la paraula el President de la Taula José Agustín Amela Ibáñez qui
manifesta lo següent:
“Bon dia a tots, gràcies per la vostra presencia a la pressa de possessió de la nova

corporació municipal.
És un honor com a regidor de major edat presidir esta Mesa, en un temps de forts
canvis i transformacions que nos han de servir per desenrotllar les capacitats
positives i creatives de cadascú.
Voldria felicitar en nom del grup popular i en el meu propi al nou equip de govern
municipal, en especial al senyor Alcalde en funcions Ximo Puig que, una vegada més,
el poble de Morella li ha otorgat la seua confiança per a que sigue Alcalde de tots els
morellans. Moltes felicitats.
Crec que no hem nascut sols per a nosaltres, que hem de fer una acció de servei
públic, de treballar en este cas, per els morellans, en el lloc que la societat ens ha
indicat i que considero una distinció que agraeixo.
A tots ens uneix l’amor a Morella, el cercar el bé comú i la unitat en les qüestions
essencials. Hem de mantindre una societat morellana ferma en les nostres tradicions,
oberta d’esperit, on siguen perennes els valors cívics de la convivència, la tolerància,
la crítica constructiva i el respecte a la pluralitat ideològica.
El present i el futur depèn de nosaltres, de les nostres capacitats com a poble i com a
país. No desmaiem, tinguem esperança, serà la nostra robustesa.
En este any d’Anunci, antesala del Sexenni li demanem a la nostra patrona la Mare de
Déu de Vallivana que ens ajude en esta nova legislatura a treballar en encert i bona
voluntat política per a Morella i tots els morellans.
Moltes gracies.”
2. CONSTITUCIÓ DE L’AJUNTAMENT
Per la Mesa es declara oberta la sessió, havent assistit onze regidors electes que
representen la totalitat dels membres que de dret li corresponen a aquest municipi.
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.

Aquest document només té validessa informativa, mai valor certirficatiu

2011-06-11 SESSIÓ CONSTITUTIVA

3

Es procedeix a fer crida nominal prèvia promesa o jurament d’acatament a la
Constitució, conforme preceptua l’article 108.8 de la Llei Orgànica del Règim Electoral
General, “Jure/Promet per la meua consciència i honor complir fidelment les
obligacions del càrrec de regidor/a, amb lleialtat al rei, i guardar i fer guardar la
constitució com norma fonamental de l’Estat i l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat
Valenciana” als assistents que procedeixen a prendre possessió dels seus càrrecs en
el següent ordre:
Joaquim Francisco Puig Ferrer
Rafael Pallarés Traver
María Luz Blasco Querol
Ernesto Blanch Marín
María Rallo Rallo
Amadeu Bordàs Antolí
Guillermo Sangüesa Teruel
Jesús Ortí Adell
Isabel Sangüesa Carbó
Seguidament i havent complit en lo establert en la Llei Orgànica del Règim Electoral
General es declara constituït l’Ajuntament de Morella sorgit de les eleccions
municipals celebrades del dia 22 de maig.
Pren la paraula Guillermo Sangüesa Teruel, portaveu del Grup Popular, que manifesta
el següent:
“Companys de Corporació, Jutge de Pau, Secretària de l’Ajuntament, veïns i veïnes.

Molt bon dia a tots.
Mis primeras palabras como representante del grupo popular quiero que sean de
agradecimiento, es preciso dar las gracias a tots els morellans que en las pasadas
elecciones depositaron su confianza en nosotros y decidieron votar al partit popular de
Morella. A todos y cada uno de ellos, mi más sincero agradecimiento y decirles que
estamos en deuda con ellos y esperamos no defraudarles.
También quisiera dar las gracias a todos los miembros de la candidatura del partido
popular que aceptaron formar parte de las listas y acompañarme en las pasadas
elecciones.
Por supuesto también, mi más sincero agradecimiento a todos los compañeros y
simpatizantes del partido que nos han ayudado y han colaborado con todo el trabajo
relacionado con las elecciones y la campaña electoral.
Sin toda esta gente a la que acabo de referirme, votantes, compañeros de lista,
afiliados y simpatizantes, hoy los miembros del grupo popular seguramente no
estaríamos aquí.
Igualmente dar las gracias a mi familia, a mi mujer, a mis padres y a mis suegros por
haber aguantado todo lo que han tenido que aguantar y hacer por mí todo lo que han
hecho durante la campaña y más allá.
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Como no, felicitar públicamente al vencedor, al Partit Socialista de Morella y en
especial al su candidato Ximo Puig, alcalde novament reelegit, vamos a falta de un
simple formalismo en el que están más que descartada cualquier sorpresa.
Cuando los miembros de la lista del PP nos presentamos a las elecciones obviamente
lo hicimos con las ganas de ganar, con la creencia de que podía ser posible, pero
sobre todo con ilusión, con la ilusión y sobre todo el convencimiento de estar aquí
para trabajar por y para Morella.
Yo no os voy a engañar, voy a ser sincero, nosotros queríamos ser los más votados y
gobernar el ayuntamiento, pero no ha sido posible.
Els morellans han parlat, han votado y han decidido que aun no ha llegado el
momento para que el partido popular gobierne en Morella. Y esta decisión no se
discute, en democracia los ciudadanos siempre tienen razón y jamás se equivocan.
No voy aquí a hacer un análisis del resultado de las elecciones, creo que no es ni el
momento ni el lugar, y es que además esto de los resultados electorales es una de
esas cosas en la que las lecturas o las interpretaciones pueden ser múltiples y
variadas, pero hay una cosa clara, los representantes municipales siguen estando
repartidos de igual forma, 7 para el PSPV y 4 para el PP.
Vostés nuestros vecinos nos han indicado que aun no estamos maduros o preparados
para gobernar y que nuestro sitio debe ser ejercer la oposición, ser la oposición al
partido socialista, encargo de los ciudadanos que como he dicho, siempre tienen
razón, y que aceptamos con orgullo y es que ser concejal del Ayuntamiento de
Morella, bien estando en el equipo de gobierno o bien estando en la oposición, ser
miembro de la corporación municipal siempre es un orgullo y una importante
responsabilidad.
Como he dicho, los ciudadanos nos han encargado ser la oposición, es decir,
controlar y fiscalizar al equipo de gobierno, marcarlo de cerca. Exigirle que cumpla sus
promesas y sus compromisos con los vecinos, en definitiva que cumplan su parte del
contrato con los ciudadanos, su programa electoral y que tengan una actuación
correcta.
A nuestro juicio en la legislatura que hoy empieza, Morella se enfrenta y tiene por
delante importantes acontecimientos, grandes retos y también grandes problemas.
Algunos de ellos son exclusivos de nuestra ciudad y otros compartidos por todos.
En cuanto a los acontecimientos, me estoy refiriendo a la organización de aquello que
nos define como ciudad, l’Anunci y les Festes Sexenals que ya tenemos ahí.
Por lo que se refiere a los grandes retos, o por qué no, grandes asignaturas
pendientes me refiero, como no, al Parador de Turismo y a la eliminación del Puerto
de Querol, en definitiva a la eterna mejora de la N-232 y también a frenar el
despoblamiento y obtener creación de empleo para todos los ciudadanos que en este
momento carecen de el.
Por último en cuanto a los grandes problemas, que además no son exclusiva nuestra
sino compartida por todo el país, me refiero a la crisis económica y al paro.
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Estas son a grandes rasgos, aunque no las únicas, las grandes líneas de actuación
que tenemos por delante en los próximos cuatro años.
La gran responsabilidad de acometer esos temas, y puesto que así lo han decidido los
ciudadanos corresponde al nuevo equipo de gobierno, pero hay también estamos
nosotros, el partido popular, para desde la oposición apoyar al gobierno municipal
cuando haya que apoyarlo y criticarlo y exigirle cuando creamos que no se avanza por
el camino adecuado.
En definitiva, nuestro trabajo tiene que ser aplaudir cuando toque, criticar cuando las
cosas se hagan mal, proponer cuando creamos que la actuación es mejorable y
ayudar cuando sea preciso.
Tampoco quiero dejarme y a la vez ofrecerme para una de las tareas que corresponde
a la oposición, y es servir de canalizador para las propuestas e inquietudes de los
vecinos, es decir, ser la voz de los vecinos ante el equipo de gobierno para cualquier
cuestión que quieran saber, preguntar o proponer.
Nuestra labor será la oposición, una labor que ejerceremos con lealtad,
constructivamente con propuestas, defendiendo los intereses de Morella, pero
también de manera firme, puesto que si es bueno que exista un gobierno, también es
necesario que exista una oposición fuerte para que el gobierno, digámoslo así no se
despiste ni se entretenga en cosas innecesarias. En definitiva, oposición leal, que no
significa tener que comulgar con ruedas de molino; velar por los intereses de Morella,
que no seguidismo ni decir si bwana a todo; sino proponer y defender aquello que
entendamos es lo más beneficioso y conveniente para Morella y els morellans.
Para ir terminando, si que quisiera tener unas palabras para aquellos que han sido
compañeros de corporación en la última legislatura, tanto de mi grupo, Fran Medina,
Mila y Santi Ripollés a todos ellos gracias, por que todos me han enseñado algo,
bastantes cosas diría yo. Como también, a los miembros del grupo socialista, como
son Sandra y Palmira, han sido cuatro años de perfecta y correcta relación en todo
momento, en los que jamás se ha faltado al respeto, ni a la educación ni a nada
parecido y reconocerles además que su dedicación, hacienda Sandra (nada más y
nada menos) y cultura Palmira, no son puestos fáciles que permitan relajarse.
Y ahora si que acabo dando la bienvenida a los nuevos compañeros de corporación,
José Agustín por el grupo popular y por el grupo socialista María y Amadeo. Tenemos
cuatro años delante, en los que seguro nos vamos a entretener, y en los que
seguramente vamos a tener nuestras diferencias pero estoy seguro que desde la
absoluta normalidad.
No res mes i Moltes gracies a tots.”
A continuació cedeix la paraula al regidor Ernesto Blanch Marín portaveu del Grup
Socialista que manifesta el següent:
“Benvolguts membres de la mesa d’edat, senyor Alcalde de Morella, companys i

companyes de Corporació, senyor jutge de pau, senyora Secretària de l’ajuntament,
Cap de la Policia Local, Alcalde electe de Cervera, regidors i regidores de la comarca,
Senador Cardona, expresident de la Generalitat Valenciana, Joan Lerma, ciutadanes i
ciutadans de Morella que heu volgut acompanyar-nos en esta especial jornada de
democràcia municipal, molt bon dia a totes i a tots.
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Com a portaveu del Grup Municipal Socialista, em correspon agrair en primer lloc a
tota la gent de Morella el suport i la confiança que el dia 22 de maig va dipositar en la
candidatura del PSPV-PSOE de Morella. Els 7 regidors que configuren de nou el
nostre grup, i l’augment fins a 21 punts de diferencia que mantenim respecte de l’altra
candidatura ens col·loca en una posició de gran responsabilitat que no pensem
defraudar estos pròxims 4 anys. El poble torna a demanar al nostre partit que
governe, i que de nou continue l’etapa de progrés encetada per Javier Fabregat i tants
i tants companys regidors progressistes.
Els membres del Grup Municipal Socialista aprofitem per a donar la nostra més
calorosa i amistosa enhorabona al que avui elegim com a novament alcalde, Ximo
Puig, persona sobradament capacitada i amb idees clares per a desenvolupar els
nostres objectius, amb habilitat per a unir i amb la virtut de saber treballar en equip. El
treball demostrat al llarg dels molts anys d’experiència política, l’exercici del càrrec
amb tolerància, amb clara referència a la justícia social i l’esforç demostrat per arribar
als objectius marcats han segut constants del seu quefer i el poble així li ho reconeix
una vegada més.
Morella és avui més Morella, Ximo Puig és avui més Ximo Puig, i el socialisme morellà
projecte la seua llum al territori com a referent i exemple de polítiques de progrés i
benestar. Tornem a estar ací, orgullosos d’acompanyar al polític morellà més
important de l’etapa democràtica, i així ho volem manifestar.
És dia de donar benvingudes i felicitacions, de fer més poble, de congratular-nos
perquè nova gent s’incorpora al treball del consistori, el portaveu popular així ho ha
manifestat. A vosaltres, María i Amadeu, i com no, José Agustín, us volem donar la
benvinguda al grup de privilegiats que representem a la societat morellana en el seu
conjunt, i davant d’ells vull recordar-vos que ens correspon una gran feina en la que el
companyerisme, el diàleg i les ganes de treballar per Morella tenen que ser la nostra
guia i la nostra constant. Per a estrenar els vostres càrrecs, no dubteu en servir-vos i
recolzar-vos en els membres que repetim, per a que vos puguem servir amb la nostra
experiència.
A Sandra, Palmira i Santiago, agrair-los tot el que han fet pel seu poble, que no és
poc, desitjar-los el millor en la seua vida, i animar-los a continuar treballant, com em
consta que així serà, en benefici dels nostres ciutadans i ciutadanes. Han segut anys
de molta i fructífera feina, i la vostra tasca deixa al consistori una marca imborrable.
Que vos vaja molt bé.
Estem segurs que el consistori que comença avui a caminar té molt clar que vol
treballar amb il·lusió per a aconseguir allò que la població demanda: que es treballe,
sempre i sense cap tipus de dubte en favor dels interessos dels morellans.
És part d’un somni col·lectiu, on treballem totes i tots amb la mà estesa a l’adversari,
en favor d’aquest gran projecte comú que es diu Morella. I en eixe camí es trobarà
sempre al Grup Municipal Socialista.
Al nostre Grup li correspondrà en aquesta legislatura fer-se càrrec de les funcions
titulars del govern, però no vol caminar sol. No ho ha volgut mai. Per a que el sistema
democràtic funcione, correspon que funcionen totes les institucions del mateix, això
és, el govern, per un costat, i l’oposició, per l’altre. Ho hem dit més vegades: junts,
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però no revolts, al costat, per els morellans, i amb noblesa amb les discrepàncies,
treballant pel futur, des de totes les perspectives possibles.
Volem enriquir-nos de totes les aportacions que es puguen fer, i avui no pot deixar de
ser un dia més per a buscar elements de concòrdia. Els progressistes agafem sense
complexes el testimoni davant del manifestat ara mateix pel portaveu Guillermo i del
regidor que ha exercit de president.
I ací, en aquesta Casa Consistorial, que és la casa de tots els morellans i morellanes,
volem recordar que es té que trobar l’epicentre del debat polític a Morella. L’edifici on
ens veiem tots els que representem a la ciutat. El lloc on mirant-nos tranquil·lament a
la cara els uns i als altres plantegem els nostres projectes i les nostres alternatives.
Les nostres concordances i les nostres divergències. La nostra solidaritat i la sana
diferència ideològica.
Que no hi hage cap tema que sigue objecte de crítica i que no hage segut debatut
pels nostres edils. En Plens i Comissions, amb la total transparència i llibertat que
atorga el dret a la replica i al debat municipal, el qual consolida les nostres institucions
i permet que es cree el clima de lleialtat i constructivitat que necessita el treball dels
partits en la democràcia i que ens demana a crits el poble cada vegada que acudeix a
les urnes a escollir als seus representants.
No cal que ací es planten tendes de campanya per a que nosaltres tinguem clar que
els polítics no sempre estem a la altura de les circumstàncies i que ens correspon fer
un esforç gran d’anàlisi i de treball per als complicats temps que ens toca viure i donar
resposta satisfactòria a les inquietuds i problemes de la gent. Tenim que portar la
tenda de campanya sempre al nostre damunt. Els morellans creuen que podem fer-lo
millor, que tenim que fer-lo millor, i ens han col·locat en posició de fer-lo. És un nou
torn per a demostrar-lo, i des del nostre grup volem marcar una ruta que oferisca
esperança de futur.
Sempre hem dit que som nosaltres els que tenim que marcar i decidir el nostre futur,
sense imposicions per part de ningú que vingue de fora, i que volem ser responsables
inclús dels nostres propis errors, obrint canals de participació per a tot aquell que vol
fer alguna cosa per la nostra terra.
Ho vam dir a la nostra campanya i ho mantenim. La porta del diàleg i del consens està
totalment oberta i serem obstinats i persistents per a que sigue un dels elements pels
que es recorde la legislatura que avui comença.
Mentre el projecte del Parador serà una realitat en aquesta legislatura, la reobertura
del Cardenal Ram, la recuperació de la Fàbrica Giner o la reivindicació del ColomerZurita, van a ser banderes que alçarà en tot moment el nostre grup per a demanar
que la Morella del futur no sigue una Morella oblidada i menyspreada per les
administracions.
Morella ha triat. Davant del catastrofisme, el cinisme i alguns elements de
desqualificació permanent, d’uns poquets, els morellans opten de nou per un projecte
obert, solidari i amb quatre eixos que anirem desenvolupant a mesura que la
legislatura vage avant: el treball, el benestar, la ciutat i la nostra pròpia identitat com a
poble.
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Una 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.
Moltíssimes gràcies Morella, i molt bon dia a totes i a tots.”
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:
Joaquim Puig Ferrer, que encapçala la llista presentada pel Partit Socialista Obrer
Espanyol, ha obtingut set (7) vots.
Guillermo Sangüesa Teruel, que encapçala la llista presentada pel Partit Popular, ha
obtingut quatre (4) vots.
Joaquim Puig Ferrer ha obtingut 7 vots, que representen la majoria absoluta del
número de membres que de dret integren la corporació, per lo que es proclamat
alcalde, procedint a acceptar la seva elecció i prendre possessió com alcalde.
Seguidament Joaquín Puig Ferrer procedeix a la presa de possessió del càrrec
mitjançant el jurament o promesa previst en l’article 108.8 de la Llei Orgànica del
Règim Electoral General i assumeix la presidència de la Corporació.
Seguidament l’alcalde pren la paraula i manifesta el següent:
“Regidores, regidors, companys de corporació, secretària, jutge de pau, autoritats,

expresident, senador, companys alcaldes, director territorial de cultura, amigues i
amics, exregidors, Morellanes i Morellans:
Assumisc l’alcaldia davant vostès, davant vosaltres, davant tot els ciutadans de
Morella, des de la responsabilitat, des de les conviccions i des de la humilitat.
I ho faig emocionadament recordant tots aquells que m’han precedit i totes aquelles
persones que m’han ajudat per a que avui siga realitat este dia, des de la meva
família, als meus companys, fins a totes les persones que durant aquestos anys
m’han ensenyat, amics, col·legues, polítics, persones que com Joan Lerma me van
ensenyar que sempre per damunt de tot està l’interès general, que sempre per
damunt de tot està l’interès del poble, més enllà de qualsevol altra consideració.
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També des de l’agraïment a la vostra confiança, a la confiança del poble de Morella,
que sí sempre ha significat tot per a mi, ara en les actuals circumstàncies represente
l’exigència del major compromís.
Gràcies a tots els que heu donat suport a este projecte morellà de progrés, d’una
manera conscient i persistent, al marge d’altres circumstàncies externes; sou
l’esperança d’eixe futur fet des de Morella per als morellans, sou, en qualsevol, cas
l’alè i la força per fer-nos avançar.
El meu reconeixement sincer i de veritat a tots els que heu participat honradament en
este procés electoral defensant lliurement les vostres posicions, ho deia fa un moment
el portaveu del grup popular i coincideix absolutament, és tant important un bon
govern com una bona oposició. La democràcia real és participar en el joc democràtic,
donar la cara davant els ciutadans, presentar propostes, presentar projectes i posarse a la consideració dels ciutadans.
També vull donar testimoni avui d’aquells que esta vegada han decidit no votar o ferho en blanc, per què és la nostra obligació, la de tots, la de tota la corporació, donarlos raons per a que confien en les distintes opcions que ens presentem a les
eleccions
I per damunt de tot, gràcies a tots els que creeu en Morella, als que invertiu ací, als
que poseu el vostre esforç al servei del poble, als que heu decidit trobar ací la vostra
casa que no és el mateix que, com va dir el poeta, habitar allà on van viure els nostres
avantpassats, no vivim ací només per que van viure els nostre avantpassats, als
quals els devem el nostre compromís, volem viure ací, volem treballar ací, viure amb
tota l’extensió del compromís amb Morella.
Morellanes i morellans: sempre he cregut en la cultura de la responsabilitat.
Responsabilitat és afrontar els problemes, esforçar-se per superar-los i mai perdre la
cara davant de qualsevol escenari per més negatiu que pugue parèixer.
Responsabilitat és mirar de front i no mirar cap a l’altre costat. Responsabilitat és
gestionar en eficàcia, en austeritat, però no excusar-se en les circumstàncies o
situacions o donar sempre la culpa als demés per no fer el que toca fer.
Vivim una situació difícil derivada d’una crisi internacional que ha provocat incertesa i
sofriment a moltes persones, molts han perdut el seu lloc de treball, molts han vist
perillar el seu negoci, o fins i tot han perdut la seva fàbrica, o el seu treball, una crisi
que més a més ha posat en qüestió els nivells de benestar i de seguretat de societats
desenvolupades.
Donar la resposta més potent a eixa situació és el primer objectiu del govern local dels
morellans. Ací en els darrers anys hem construït una societat socialment avançada
basada en el progrés i el benestar. Una societat i una ciutat que aspire a créixer, però
mai es va deixar portar pels cants de l’especulació o de l’egoisme, eixe model de
desenvolupament que ha fracassat estrepitosament en tants de llocs.
El nostre model vol aprofundir al màxim en els nostres recursos, patrimonials,
culturals, naturals, per generar riquesa i, per tant, per generar treball; el nostre model
creu en la igualtat i vol garantir el benestar sense exclusions. El nostre model que es
fonamenta en una identitat de valors, és un model vigent i que estic disposat a
defensar, promoure i desenvolupar.
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Sóc conscient de les limitacions de les nostres competències, de la feblesa dels
nostres recursos però tot allò que tinguem i tot el que puguem mobilitzar estarà
orientat a la creació de treball, a que tots el Morellans i Morellanes tinguen feina.
Des de la responsabilitat, avui, en esta presa de possessió vull oferir lleialtat a les
institucions, a totes les institucions. Les administracions estan per a entendre’s i per a
resoldre els problemes de la gent no per a crear-ne de nous.
Gran part de la desafecció cap a la política té també a veure amb eixa incapacitat per
buscar punts de trobada, per trobar un horitzó comú. Compartisc sincerament les
paraules del President de la Mesa, quan ha fet referència a eixe treball en comú que
tenim que portar endavant.
Els asseguro que sempre he intentat, intentaré i lluitaré per a que hi hage més
cooperació i més col·laboració entre les institucions. Ara que s’obre aquesta nova
etapa, als nous governants tant en la Generalitat com en la Diputació els ofereix
cooperació i col·laboració. Els garantisc que per nosaltres, per l’Ajuntament de
Morella, no quedarà. Ara bé, entesa i cooperació mai potser subordinació, acord mai
pot ser renúncia als interessos dels morellans.
Defensarem amb tota la energia i amb tota la fortalesa allò que és just, allò que
pertany als morellans. Ho farem amb la millor disposició, amb el millor tarannà però
amb tota la determinació. El principi de subsidiarietat és una exigència del temps, hem
demostrat que des de la proximitat es governa millor, que des de la proximitat
s’atenen millor els problemes de la gent, que des de la proximitat es pot generar
projectes més potents. I és aixina, i ha de ser aixina perquè com deia al començament
no es pot construir res sense conviccions.
Les idees democràtiques que impliquen respecte i tolerància, els valors de la cohesió
que es defineixen per el sentit de la justícia social i el fet de la nostra identitat que fa
de la cultura, de les nostres tradicions, l’atribut principal, són el basament d’una
Morella que volem plural, que volem compartida, que volem de tots.
Els nostres arrels no són una mirada tancada, són més bé la potent radicació per fer
créixer nous brots, noves mirades, noves ambicions col·lectives.
Este any és any d’Anunci, l’Anunci sempre és un moment d’explosió que ens portarà
al Sexenni; el Sexenni és l’expressió col·lectiva més important dels Morellans, però ho
és també atenent els nous temps, no és una mirada nostàlgica cap al passat, és sobre
tot una mirada de tots cap al futur.
Les coses, els fets ni la pròpia acció de govern són fruit del determinisme. Esta
proposta que jo encapçal, gràcies als meus companys, és una proposta de
transformació, una proposta de canvi permanent, d’auto exigència, de lluny de
qualsevol autocomplaença, una proposta de canvi permanent que anirà més apressa
o més espai en funció de moltes circumstàncies, de molts paràmetres econòmics i
socials però que té un rumb, un projecte, un full de ruta i un horitzó, i eixe horitzó no
és altre que treball i benestar per a la gent i seguretat en el futur.
Som moltes persones les que pesem que l’estil materialista, l’estil basat en l’egoisme
que s’imposa en grans aspectes de la vida contemporània no és inherent a la condició
humana.
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Els morellans ho hem demostrat moltes vegades. No som els més rics però sí dels
més solidaris. No tenim de tot però estimem la cultura. No som els millors però
aspirem, i aspirarem sempre a una societat més justa.
Regidors, amics, morellans: només des de la humilitat entenc la política. Humilitat per
aprendre dels errors, que n’hem fet molts i malauradament els continuarem fent però
que els volem superar, humilitat per atendre totes les raons, humilitat per atendre tots
els arguments, humilitat per exercir el govern entès com un únic, indefectible,
irrenunciable compromís en vosaltres, el meu poble, els morellans.
A més confiança vostra més responsabilitat, més conviccions i més humilitat.
Morellanes i morellans: vull convocar-vos a una nova etapa de progrés i de
morellanisme.
En primer lloc, ho vull fer a l’oposició i en el seu nom al seu portaveu, des de la
voluntat d’enteniment i des del absolut convenciment de que ací no sobre cap idea, no
sobre cap opinió, no sobre cap argument.
Vull adreçar-me també als meus companys, als companys que formaran a partir d’avui
el nou equip de govern de Morella. Sabeu que mos espere un temps difícil, un treball
dur, constant, persistent, però estic convençut que eixirà bé, per què sé de la vostra
força, de la vostra energia i sé sobre tot de la vostra entrega.
I a tots vosaltres, ciutadans i ciutadanes de Morella, als que esteu ací també us
convoco i als que ara no poden estar ací per que estan treballant, o estan fent altres
coses, als que heu nascut ací o als que heu vingut de fora però ja sou uns morellans
més, als que ens acompanyeu ara i sempre, als amics de Morella que ni heu nascut ni
viviu ací però que ens heu ajudat sempre com ara estan ací davant, Joan Lerma, el
senador Cardona, Adolf Sanmartín, o Josep Gisbert, persones que des de la política
ens han ajudat sempre i també persones que des de fora de la política, molts que avui
esteu i altres que no estan però en han enviat el seu afecte, sabem que contarem en
ells sempre; a tots els que estimeu esta xicoteta ciutat que com diu Joan Francesc
Mira és una de les més denses xicotetes ciutats d’Europa, vos convoco a aquesta
tasca, vos dono les gràcies però sobre tot vos demano, ajuda i compromís per
aconseguir eixos objectius que compartim en la Morella del futur.
Hem volgut i ho hem aconseguit, podem, sí podem, segur que entre tots podem obrir
noves etapes de progrés, fa un temps es pensave que Morella indefectiblement anava
cap a la decadència, avui sabem que això ja no és veritat, ara tenim nous reptes i
estic segur que en l’ànim col·lectiu està que podem véncer-los malgrat les dificultats.
Vull acabar reiterant l’agraïment profund i des de l’emoció dir-vos que m’agradaria
alguna vegada poder tornar a Morella, tot allò que Morella m’ha donat, no sé si ho
aconseguiré però tingueu clar que en la vostra estima i en la vostra cooperació anem
a fer d’esta xicoteta ciutat una gran ciutat; les ciutats no es mesuren en funció de lo
grans que són, sinó que la seva grandesa està en el cor de la gent i en això és difícil
que ens guanyen.
Moltes gràcies.”
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I sense d’altres temes a tractar s’alça la sessió sent les tretze hores, 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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