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ACTA DE LA SESIÓN CONSTITUTIVA DE LA NUEVA CORPORACIÓN Y
ELECCIÓN DEL ALCALDE CELEBRADA EL DÍA 14 DE JUNIO DE 2003.
================================================================
En la ciudad de Morella siendo las
Asisten:
diecinueve horas y treinta minutos,
Alcalde
del día catorce de junio de dos mil
Sr. Joaquim Puig Ferrer
tres, se reunieron las personas que
Concejales
se relacionan al margen, previa
Sr. José Bordás Antolí
convocatoria al efecto.
Sr. Ernesto Blanch Marín
Sra. Rebeca Pérez Milián
Reunidos en el Salón de Sesiones del
Sr. Ramón Vives Mestre
Ayuntamiento de la ciudad de
Sra. María Luz Blasco Querol
Morella, los Concejales electos en las
Sr. Francisco Medina Candel
pasadas
elecciones
locales,
Sr. D. Cristóbal Milián Traver
convocadas
por
Real
Decreto
Sra. Milagros Vallivana Ripollés
374/2003, de 31 de marzo (“B. O. E.”
Segura
número 78, de 1 de abril de 2003),
Sr. Guillermo Sangüesa Teruel
todos los cuales se expresan, a los
Sr. Diego Ibáñez Grau
efectos de proceder a la constitución
del Ayuntamiento y elección de
Secretaria
Alcalde, conforme establecen los
Sra. Pilar García Cerdán
artículos 195 y 196 de la Ley
Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del
Régimen Electoral General, y el
artículo 37 del Reglamento de
Organización,
Funcionamiento
y
Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, aprobado por Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre.
I. CONSTITUCIÓN DE LA MESA DE EDAD
De acuerdo con los antecedentes obrantes en el Ayuntamiento, la Secretaria
informa que, entre los Concejales electos presentes, el de mayor edad es don
Ramón Vives Mestre, y el de menor edad es don Guillermo Sangüesa Teruel.
Por lo tanto, queda constituida la Mesa de Edad con estos dos Concejales electos
presentes, actuando de Secretaría la que suscribe.
La Mesa constituida comprueba las credenciales presentadas ante la Secretaría y
la acreditación de la personalidad de los concejales electos, de acuerdo con las
certificaciones que al Ayuntamiento le ha remitido la Junta Electoral de de Zona de
Vinaroz
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II.- CONSTITUCIÓN DEL AYUNTAMIENTO
Por La Mesa se declara abierta la sesión, habiendo asistido once concejales
electos que representan la mayoría absoluta de los miembros que de derecho le
corresponden a este municipio.
Por la Secretaría de la Corporación se da cuenta que han formulado la declaración
de intereses que preceptúa el artículo 75.7 de la Ley 7/1985, todos los concejales.
Previa promesa o juramento de acatamiento a la Constitución, conforme preceptúa
el artículo 108.8 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, los asistentes
proceden a tomar posesión de sus cargos.
Seguidamente por la mesa de Edad se declara constituida la Corporación.
III. ELECCIÓN DE ALCALDE
Seguidamente por la Presidencia de la Mesa se anuncia que se va a proceder a la
elección de alcalde, informando la Sra. Secretaria del procedimiento para la
elección del Alcalde de acuerdo con el artículo 196 de la LOREG, señalando que
podrán ser candidatos todos los concejales que encabecen las correspondientes
listas siendo proclamado electo el que obtenga la mayoría absoluta y que si
ninguno obtuviese dicha mayoría será proclamado alcalde el concejal que hubiera
obtenido más votos populares en las elecciones de acuerdo con el acta de
proclamación remitida por la Junta Electoral de zona. En caso de empate, se
decidirá por sorteo
Por el presidente de la mesa se pregunta a D. Joquim Puig Ferrer y D. Francisco
Medina Candel y si los dos presentan su candidatura a Alcalde de la ciudad de
Morella, siendo afirmativa su contestación, son proclamados candidatos : D.
Joaquim Puig Ferrer y D. Francisco Medina Candel.
Se procede a la votación, dando el siguiente resultado:
Don JOAQUIM PUIG FERRER, que encabeza la lista presentada por el
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL, ha obtenido SEIS (6) votos
Don FRANCISCO ANTONIO MEDINA CANDEL, que encabeza la lista
presentada por el PARTIDO POPULAR, ha obtenido CINCO (5) votos
D. JOAQUIM PUIG FERRER ha obtenido SEIS votos, que representan la mayoría
absoluta del número de miembros que de derecho integran la corporación, por lo
que es proclamado alcalde, procediendo, previo juramento o promesa de cumplir
fielmente las obligaciones del cargo con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la
Constitución como norma fundamental del Estado, a aceptar su elección y tomar
posesión como alcalde.
Seguidamente el Alcalde asume la presidencia de la Corporación.
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Concede la palabra al D. Francisco Medina Candel del Partido Popular, que
manifiesta los siguiente:
“Bona vesprada a tots
En primer lloc agrair en nom propi i el dels meus companys del grup popular als
morellans i morellanes que amb el seu vot han recolzat al Partit Popular en les
passades eleccions municipals del 25 de maig.
Després felicitar a En Joaquim Puig per la seua designació com alcalde de Morella
i pel seu nomenament de Vice-president segon en la taula de les Corts
Valencianes.
Nosaltres, els regidors del Partit Popular, defensarem, com fina ara, el que des del
nostre punt de vista es el millor per a Morella i dels seus veïns, fent una oposició
ferma però útil i constructiva.
Volem una ciutat que mire al futur amb il·lusió, en que tots siguem necessaris i on
tots col·laborarem en objectius que dia a dia facen de Morella un referent de
convivència i cooperació ciutadana i tot açò sols es pot aconseguir des del diàleg.
Quedo a la disposició de tots els morellans si morellanes, al igual que els meus
companys de grup als que aprofito la ocasió per agrair el seu suport.
El regidor del grup municipal del partit popular des de la nostra posició treballarem
dia a dia per defensar els interessos de Morella.
Moltes gràcies i bona vesprada.”
A continuación cede la palabra al Concejal D. Joseph Manel Bordàs Antolí que
manifiesta lo siguiente:
“ Molt bona vesprada a tots i totes
En primer lloc vull agrair a la gent de Morella la confiança que ens han donat al
Partit Socialista per poder continuar amb l’etapa de progrés encetada l’any 91.
Avui és un dia feliç per a la democràcia, els representants elegits pel poble hem
promès o jurat el nostre càrrec, s’inicia un nou període per a la nostra ciutat i ací
estem les persones que ha triat el conjunt de la població.
Personalment per a mi és molt emotiu, adreçar-me a tots vostès com representat
del grup socialista, tinc en el record a persones que van lluitar molts anys perquè
Morella tinguera un govern democràtic de progrés i alguns d’ells mai van poder
veureu.
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El poble de Morella s’ha decantat majoritàriament per l’opció que representa el
Partit Socialista del País Valencià, quasi 300 vots que reafirmen la voluntat d’un
poble que no es deixa seduir pel catastrofisme, el cinisme i la hipocresia.Com a
portaveu del grup socialista m’alegra moltíssim aquesta victòria, no sols perquè
ens va a permetre governar els pròxims quatre anys, si no perquè Morella ha triat
la moderació i la concòrdia davant de l’enfrontament i la desqualificació personal.
Eixa ha segut la nostra manera d’actuar i la que volem tenir en el futur.
Acabem d’elegir al nostre alcalde per els pròxims 4 anys, i una altra vegada s’ha
volgut posar en qüestió on viu Ximo. La cosa està ben clara, a la Plaça de Sant
Miquel, igual que tota la seua família. Crec que no tots els candidats ho poden
afirmar de manera tant clara. Ximo viu a Morella, quan treballa a València pensa
en Morella i allà on està sempre es sent morellà i defensa els interesos de Morella.
Tant es molesta que el nostre alcalde siga vicepresident de les Corts, per a
nosaltres simplement és un orgull.
Nosaltres estem contents de la tasca desenvolupada pels nostres companys
regidors i alcaldes des de que a l’any 91 l’opció que represento va accedir al
govern. Però aquesta satisfacció no vol dir que ja està tot fet, ni que tot ho hem fet
bé. Com es normal també ens equivoquem, i quan això passa cal rectificar. Queda
molt per fer, tant que mai s’acaba.
El futur no està escrit, som les persones qui cada dia l‘anem construint, però
l’objectiu sempre ha segut el mateix: fer una Morella millor, una Morella on puguem
viure tots, una Morella que no hage de veure com els joves se’n van a estudiar i ja
no tornen més que per vacances, una Morella amb xiquets, amb joves, amb majors
i amb vells, una Morella amb serveis dignes, una Morella amb treball, en definitiva
una Morella viva.
Ací vivim i ací volem viure. Els morellans i morellanes volem decidir el nostre futur,
que les coses no vinguen imposades des de fora, i si ens equivoquem al menys
serem nosaltres els que haurem comès els errors. Per aconseguir aquest objectiu
cal comptar amb tots, obrir canals de participació de la gent en la gestió municipal
és la millor manera de fer poble. Som tots els que guanyem quan Morella avança i
tots perdem quan Morella perd.
La legislatura que avui s’enceta serà la primera del segle XXI. El segle passat ha
segut de decadència, Morella ha perdut dos de cada tres habitants i ha passat de
ser una de les ciutats més grans del País Valencià a ser una petita ciutat d’interior.
Però els darrers anys s’ha frenat el despoblament i pensem que ara és una molt
bona oportunitat perquè Morella ixca cap en davant.
Hem viscut el fenomen de l’emigració amb preocupació perquè els joves
principalment havien de marxar. Ara vivim l’altra cara de la moneda, també som
acollidors d’altres emigrants que venen de fora. Tots, els d’ací i els que venen de
fora som els que ara fem Morella, gràcies a persones vingudes de fora funcionen
moltes granges, restaurants, bars i hotels, també treballen als nostres montes i
cuiden als nostres majors i xiquets, junts ens trobem a l’escola, a la feina, al bar i
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passejant per l’Alameda. Just seria que tots poguérem viure junts i en harmonia
treballant per un futur millor.
Ja per acabar m’agradaria recordar a tot el poble de Morella que ací té la seua
casa, la de tots, i que ací estem tots al serveis dels ciutadans, per això ens han
triat i esperem no defraudar-los.
Simplement reiterar el nostre agraïment per haver-nos donat la seua confiança, i
agrair molt especialment aquelles persones que han fet un gran esforç colze a
colze amb nosaltres perquè així hage estat.
Moltes gràcies Morella “
Finalmente toma la palabra el Alcalde quien dice:
“Membres de la corporació, Secretària, Jutge de Pau
Morellanes i morellans,
Assumeixc amb humiltat, amb responsabilitat, amb extraordinària gratitut l´Alcaldia
de Morella.
El renovat depòsit de confiança que els morellans majoritàriament han manifestat
en esta opció de progrès em comprome´t més i més en l´ambició d´una ciutat de
progrès i benestar, de treball i solidaritat, de llibertat i cohesió.
La decisió democràtica dels morellans ens mandata a tots. Ens obliga a tots,
govern i oposició. Tots hem promés lleialtat a la nostra ciutat, hem promés la
defensa de la autonomia local, tots hem promés les normes constitucionals que fan
del respecte la clau de la convivència.
No entenc -no és- esta promesa una formalitat burocràtica.
És una exigència davant el poble que accepto com alcalde i que hem de mantindre
tots els regidors per damunt de qualsevol altres actituts.
Vull encetar este nou mandat des de l´afirmació de profundes conviccions i des de
l´apertura d´un horitzò d´aprofundiment i d´impuls en el projecte morellà de
progrès.
Conviccions que naixen del sentiment de poble, de la identitat dels morellans per
damunt de les legítimes diferències, de la voluntat permanent per sumar i sumar.
Passat el temps convuls del periode electoral, no podem perdre un minut mirant
cap arrere, ni sumergir-nos en les mirades de l´ esterilitat, ni perdre un segon
fosilitzant espais de confrontació.
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Els reitero a tots els ciutadans, a tots els membres de la corporació la meua
disposició al diàleg com el millor instrument de convivència. Aixina ha segut i aixina
serà.
L´acció de govern municipal com la pròpia essència de la política no la entenc sinò
cimentada en els valors, en les idees que mouen el cor i el cap d´una esperança.
Ara més que mai l´ética del treball, de la responsabilitat i del servei a la societat
han de marcar les linees rectes del camí, aprenent dels errors comesos, construint
una ciutat oberta i plural, una ciutat només de fortes murades front la
intransigència, front la intolerància.
Des de la convicció en la igualtat hem d´enaltir el valor de l´ autonomia de la
política front aquells que creuen que totes les persones estan en el mercat, que
tots tenen un preu, que no coneixen cap altre interés que la seua hegemonia i els
seus aprofitaments personals.
La democràcia proclama el valor de la igualtat, per això quan es prostitueix, fereix l
´ánima de l´imaginari col·lectiu.
La democràcia exigeix el respecte institucional per això quan des de l´arrogància
es menyspreua la voluntat del poble, el poder autoritari perd legitimitat.
L´Ajuntament de Morella ha respectat i respectarà totes les institucions i els seus
representants. I amb més força que mai exigirem el respecte cap a esta ciutat i els
seus legitims representants.
El futur de Morella el decideixen els morellans, ningú des de fora.
Els drets dels ciutadans que vivim a l´interior, a una millor assistència sanitària, a
una educació de qualitat, a unes infraestructures adequades no sòn ni un regal ni
una acció de beneficiència. Sòn drets dels morellans.
El drets de la ciutat a promoure la economia, a aprofitar els recursos culturals i
naturals en benefici dels morellans, és un principi vertebrador que mourà una acció
conseqüent de govern.
Diàleg, sempre. Impossicions, mai.
Esta és una ciutat forta que sap administrar la seua prudència i que entèn la
fidelitat com compromís de lleialtat en dos direccions.
És ben senzill: Morella és lleial i reclama lleialtat.
Eixos sòn els principis, el basament del projecte de renaiximent de la ciutat encetat
la darrera década del segle passat i que mos ha d´introduir en força en el segle
XXI.
S´ha acabat el pessimisme i la decadència.
S´ha acabat que ningú decideixque per nosaltres.
El canvi que estem construint entre tots els morellans parteix de la confiança en
nosaltres mateixos.
Entrem en el segle XXI per a quedar-mos. No estem de pas. Anem a participar en
la revolució de la societat del coneiximent, anem a liderar el turisme d´interior,
anem a obrir noves perspectives per a la vida al mòn rural.
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Volem viure i treballar ací. I per a n´això els convoco a una etapa definida per la
convivència i la participació, per un nou impuls social de més i major benestar, per
la renovació urbanística i económica de la ciutat que done millors oportunitats.
És una convocatòria oberta, plural, integradora que vol sumar a tots els que
estimen Morella, a tots els que volen posar-se al costat de Morella, a tots els que
no pregunten que fa Morella per ells sinò que estan disposats a fer cada ú d´ells
per Morella.
Gràcies als que confien en esta ciutat, als que han treballat des de l´Ajuntament i
des d´associacions i entitats, des de casa, des de la empresa i des del carrer
perquè Morella tingue futur. Que les incomprensions, que les actituts mesquines
mai els facen perdre la il·lusió.
Som una inmensa majoria els que volem sumar, des de les distintes mirades, des
de les diferents sensacions, des d´un sentiment comú que es diu Morella.
Morellanes i morellans:
Mai no podré retornar tot l´ afecte i la vostra confiança.
L´únic que els garanteixc és tot l´esforç, tota la passió, tota l´ambició per posar
esta ciutat on es mereix.
I ser sempre l´alcalde de tots.
Moltes gràcies.”
Y no habiendo mas asuntos que tratar se levantó la sesión siendo las veinte horas
y veinticinco minutos, de la que se levanta la presente acta que una vez leída y
aprobada será transcrita al correspondiente libro de lo que yo como Secretaria
certifico.
La Secretaria

Vº Bº
El Alcalde

Aquest document només té validessa informativa, mai valor certirficatiu

