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1. L´organització municipal durant l´ època foral
(segles XIII-XVIII)

Durant l´època foral, l´òrgan bàsic de govern municipal als po-
bles valencians era el Consell General. Aquest organisme agrupava
tots els caps de família de cada poble i tenia una funció consulti-
va. Per sota d´aquest existia un grup més reduït, el Consell
Particular, que integrava un grup més reduït de persones, la majo-
ria d´elles seleccionades d´acord amb el seu nivell de renda.
Aquests organismes es reunien, depenent dels casos, sempre que
hi havia que tractar assumptes d´una certa rellevància,  com per
exemple l´endeutament de la vila.

Per davall dels consells existien tres càrrecs bàsics, que eren els
qui exercien el govern quotidià del municipi: el justícia, els jurats
i el mostassaf. Tots aquests càrrecs s´estreien d´entre les persones
del consell general i una vegada elegits els candidats, el senyor
jurisdiccional -en el cas de Montesa el sosclauer de l´Orde- n´ele-
gia un.

Els jurats, el govern dels quals durava un any, tenien com a mis-
sió administrar els béns de propis, carregar censals, etc. Un d´ells
encapçalava els demés i assumia el càrrec de jurat en cap. 

Pel que fa a l´administració de justícia en primera instància la
tenia la persona anomenada justícia, el càrrec del qual era també
anual. Cas d´apelació, en Montesa s´havia d´acudir al sotsclauer i
per damunt d´aquest, es podia acudir al lloctinent general de
l´Orde.

L’altre càrrec important dins el govern municipal, també de du-
ració anual, era el de mostassaf, el qual s´encarregava del control
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de les peses i mesures, de supervisar la qualitat dels productes
que es venien al mercat i de les obres públiques.

2. Els nous espais de reunió: les sales

Durant l´època medieval, el lloc on es reunien el consell general
i el particular solia ser l´església parroquial, ja que en funció del
nombre d´habitants, es necessitava un espai ample. A banda, l´es-
glésia era on els representants del govern local prenien possessió
de llurs càrrecs, en una cerimònia que s´inseria dins la celebració
de l´Eucaristia.

En la mesura que avançaven els temps, sobre tot al llarg del se-
gle XV, les corporacions locals anirien dotant-se d´espais propis on
poder celebrar les seues reunions. Així acabaran edificant una sè-
rie d´edificis, anomenats sales. Exemples d´aquests espais arqui-
tectònics construïts per a la funció pública es conserven hui, sobre
tot, a les comarques castellonenques: Morella, Catí, Vilafranca o
Sant Mateu en són bons exemples.

Normalment eren edificis amb dues parts ben diferenciades: la
planta baixa, amb una llotja oberta sustentada per arcs i una
planta superior on s´instal.lava la Sala del Consell pròpiament di-
ta. Amb aquesta disposició foren construïdes les cases consisto-
rials de L´Olleria i Montesa.

En funció de l´activitat desenvolupada per aquests càrrecs havia
d´habilitar-se, doncs, l´edifici corresponent.

3. La Sala de Montesa

Quan es construí la sala de Montesa (actual Casa de la Vila o
Ajuntament), sembla que es va pensar en una construcció senzilla,
amb atri i primera planta, edifici que no diferia gens dels execu-
tats amb la mateixa funció a altres poblacions veïnes. L´Olleria és
un cas molt proper cronològica i tipològicament i la semblança
amb la Sala del Consell que es construí a Montesa és sorprenent.
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Així, tant a l´Olleria com
a Montesa, la Casa de la
Vila consta de dues parts:
un pòrtic amb arcs de ca-
rreus i una sala en la pri-
mera planta. En el cas de
Montesa, no sabem quan,
s´afegí un tercer cos, per
al qual ja no es va utilit-
zar la pedra.

Per la seua tipologia,
hauríem de datar la Sala del Consell edificada a Montesa entre finals
del segle XVI i el primer terç del XVII. La primera planta seria utilit-
zada per a les reunions dels representants municipals, mentre que
una xicoteta dependència faria la funció d´arxiu.

No tenim documentació sobre les vicissituds per les quals passà
l´edifici municipal arrel del terratrèmol de 1748. No obstant, el
desplaçament actual dels arcs i la frontera cap a la plaça de la Vila
serien, molt probablement, conseqüència del sisme.

Per al segle XIX tornem a tindre algunes dades, encara que molt
breus i en relació als efectes produïts per les fortes tempestes
dels primers dies de novembre de 1864.

Així, la corporació manifestava en la seua Relación de los daños
que han sufrido los edificios municipales y caminos en el término
de este pueblo:

“...1º el techo y paredes laterales de la Casa del Ayuntamiento
han sufrido grandes deterioros, que exijen su pronta reparación,
calculando su valor en 3.000 reales...”.

Tampoc sabem de les edificacions que possiblement hi havia
junt a la Casa de la Vila al segle XIX, tan sols que a les que feien
servir d´escoles hi constava, segons testimonis orals, la data de
1888.

El campanó, espai que albergava el rellotge públic, situat junt a
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l´Ajuntament vell, per la part del carrer de les Ànimes, fou enderrocat
en 1916 pel seu deficient estat de conservació, traslladant alesho-
res el rellotge a la torre de l´església.

4. Les darreres intervencions

L´estat ruïnós de l´Ajuntament de Montesa va fer plantejar-se, a
la corporació municipal del 1975, l´enderrocament definitiu de
l´antiga Casa de la Vila i la construcció d´un ajuntament de nova
planta. Així, en la sessió plenària del 30 d´octubre, aprovaren una
memòria valorada redactada per l´aparellador municipal, José
Herrero Rico, en la qual s´informava sobre l´estat de deteriorament
de l´edifici i les possibles solucions a adoptar. 

Alhora, se sol.licità de la Diputació Provincial de València ajut
econòmic, qüestió que plantejà un diàleg entre la corporació de la
vila de Montesa i l´arquitecte Guillermo Stuyck Portillo. L´arqui-
tecte plantejà una proposta en la qual es destruïen els forjats in-
terns de l´Ajuntament, però respectant la façana de carreus i recu-
perant el pòrtic, fins aleshores tabicat.

En vista de la propota d´Stuyck, que la corporació –afortunada-
ment- acabà acceptant, en desembre de 1976 l´arquitecte redactà
el projecte definitiu

El contracte de l´obra, que ascendí a la quantitat de 3.075.000
pessetes, s´adjudicà al constructor de Montesa José Uchán Terol
en desembre de 1977, executant-se les obres durant els anys 1978
i 1979.
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Anys despés, un conveni
subscrit el 6 de novembre de
1998 entre l´Ajuntament de
Montesa i la Conselleria
d´Obres Públiques, Urbanisme i
Transports, permeté ampliar la
Casa de la Vila. El projecte, a
càrrec dels arquitectes José
Miguel Benito Suay i Salvador
Vila Ferrer, plantejà la possibi-
litat d´adquirir dues cases si-
tuades vora l´Ajuntament, edi-
ficades durant la postguerra a
costa de l´espai de les escoles
del XIX, l´estètica de les quals
era més que dubtosa.

L´obra consistí en l´enderro-
cament de dites cases i la
construcció de nova planta
d´un edifici de tres plantes: a
la planta baixa un pòrtic obert
a la plaça, amb arcs de mig
punt, despatxs a la primera i saló de plenaris (hui oficines) a l´úl-
tim cos.

El cost d´aquesta intervenció ascendí a la quantitat de
25.712.084 pessetes. Iniciades les obres en novembre de 2000,
l´ampliació de la Casa de la Vila va ser inaugurada pel Conseller
d´Obres Públiques, Urbanisme i Transports el dia 15 de febrer de
2002.

A banda de l´aspecte estètic, l´ampliació permeté descongestio-
nar parcialment la vella Sala del Consell, on s´amuntegaven els
funcionaris amb la paperassa que la institució anava generant. 

Finalment, en 2004 dues subvencions del Pla Provincial d´Obres
i Serveis de la Diputació de València, van permetre noves obres a
la part antiga de la Casa de la Vila. 
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