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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
CELEBRAT EL DÍA 4 DE GENER DE 2010
=================================================================
Assisteixen:
Alcalde
En Joaquim Puig Ferrer
Regidors
Na Sandra García Meseguer
Na Palmira Mestre Tena
En Rhamses Ripollés Puig
En Rafael Pallarés Traver
Na María Luz Blasco Querol
Na Milagros Vallivana Ripollés Segura
Na Isabel Sangüesa Carbó
En Guillermo Sangüesa Teruel
En Jesús Ortí Adell
Secretària
Na Pilar García Cerdán
Excusa la seva assistència:
En Ernesto Blanch Marín

En la ciutat de Morella sent les catorze
hores, del dia quatre de gener de dos mil
deu, es van reunir les persones que se
relacionen al marge.
Reunits en el Saló de Sessions de
l’Ajuntament de la ciutat de Morella, al
objecte de procedir a celebrar la sessió
extraordinària i urgent corresponent a
aquest dia. L’Alcalde obri la sessió
corresponent al dia de avui i procedeix
seguidament a analitzar els distints punts
de l’ordre del dia.

En primer lloc excusar l’assistència del regidor En Ernesto Blanch Marín aprofitant per
felicitar-lo en nom de tota la corporació per la seva recent paternitat.
Felicitar també al regidor En Guillermo Sangüesa Teruel per la bona notícia de que
tornarà a ser pare.
1.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DISTINCIÓ DIA DE SANT JULIÀ.- Coneix el Ple les
següents propostes referents a la concessió de distincions amb motiu del dia de Sant
Julià que són com segueixen:
“ Creu de Sant Llúcia a la Confraria Sant Antoni.
L’Ajuntament de Morella va aprovar en sessió plenària de l’11 de novembre de 2004 el
Reglament d’honors i distincions de la ciutat de Morella amb l’objecte de regular tot el
que fa referència a la concessió de distincions per reconèixer aquells especials mèrits,
qualitats i circumstàncies singulars que ajuden a enriquir la ciutat, a enaltir i projectar
el seu nom.
La ciutat de Morella i l’Ajuntament com a representació seua, té la voluntat de ser
agraïda amb aquelles persones i col·lectius que li presten serveis i ajuden al seu
enriquiment des de les distintes formes de l’activitat humana.
En eixe sentit, l’article primer del citat reglament estableix les distincions entre les
quals figura la Creu de Santa Llúcia desenvolupada en l’article 16 i reservada entre
altres consideracions per a persones o entitats que hagen contribuït amb la seua
dedicació i esforç als èxits en el treball, la cultura o l’esport.
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D’acord amb estos principis i considerant:
Que la Confraria de Llauradors va ser la primera confraria que es va establir a la ciutat
de Morella l’any 1.232.
Que l’any 1.673 el gremi de Llauradors demanà que es celebren unes festes en honor
a Ntra. Sra. de Vallivana després de l’epidèmia que van sofrir els habitants de la ciutat,
el consell municipal va tindre en compte aquesta petició i va decidir celebrar un
novenari cada sis anys, sent aquest l’origen de les Festes Sexennals.
Que la Confraria de Llauradors alberga des dels seus orígens a un dels sectors més
nombrós i arrelat del terme municipal, que de generació en generació, han fet sempre
honor als estatuts i costums del seu sacrificat ofici.
Que la Confraria de Llauradors després de tants anys de servei han participat en
l’organització i celebració d’infinitat d’actes molt especialment la festa de Sant Antoni
Que en l’actualitat, la junta ha promogut la posada en valor de l’edifici medieval amb
els usos turístics aixina com ha propiciat la cooperació amb l’Ajuntament per fer
possible el Vetlatori municipal.
És per això pel que es proposa al Plenari de l’Ajuntament el següent acord:
Primer.- L’Ajuntament de Morella concedeix a la Cofradia de Llauradors Sant Antoni
Abat (antiga Confraria de Llauradors de la Santíssima Trinitat y Sant Antoni Abat) la
Creu de Santa Llúcia en reconeixement a la seua tasca desenvolupada durant tants
segles a la ciutat de Morella.
Segon.- Que es face lliurament de la distinció el proper dia 7 de gener, dia de Sant
Julià, al si de l’acte cívic en commemoració de la nostra acta de naixement com a
poble.”
Pren la paraula el Sr. Sangüesa per en primer lloc felicitar l’any nou a tota la
corporació, en segon lloc sumar-se a la felicitació al primer tinent d’alcalde i en tercer
lloc dir que efectivament la Cofradia de Llauradors és un referent a Morella i una de
les associacions més antigues de Morella i de la Comunitat Valenciana per lo que és
necessari reconèixer la tasca desenvolupada sent una part viva de les tradicions de
Morella.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda aprovar la proposta de concessió de la Creu
de Sant Llúcia a la Confraria Sant Antoni.
“ Placa de reconeixement a José Luis Meseguer Pascual.
La nostra ciutat és el patrimoni cultural, històric, monumental però sobretot és la seua
gent.
El principal valor que tenim és la voluntat de ser poble, l’estima que els morellans i les
morellanes senten per la seua ciutat i les aportacions que a través de l’esforç fan en el
transcurs de la seua vida en benefici de l’interès general.
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Cada ú des del seu àmbit, des de la seua vocació, des de les seues habilitats
construeix ciutat.
Per això, quan perdem a ú dels nostres, ho sentim profundament.
És el cas de José Luis Meseguer Pascual, un jove morellà que a través de l’esport ha
demostrat la seua capacitat per entendre els valors del companyerisme i el coratge al
servei de l’equip del seu poble.
José Luis Meseguer, Pepe, ha estat un jugador amb classe des de menut, primer als
Ports F.C. i desprès al Morella F.C., però sobretot ha estat una persona estimada per
tots els seus companys i nombrosos amics.
És en nom d’ells i en nom del poble de Morella, afligit per la seua desgraciada
desaparició, pel que com es proposa al Plenari de l’Ajuntament el següent acord:
Primer.- Atorgar una placa de reconeixement en memòria de José Luis Meseguer
Pascual pels seus mèrits com a jove morellà compromès amb el seu poble.
Segon.- Fer lliurament de la citada distinció el dia de Sant Julià de 2010.”
Pren la paraula el Sr. Sangüesa qui vol dir que es tracta d’un just reconeixement que
ens agradaria no haver tingut que fer-lo i esperem no tenir que fer-ne més en el futur.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda aprovar la proposta de la concessió d’una
placa de reconeixement a José Luis Meseguer Pascual.
Pren la paraula el Sr. Alcalde desitjant uns bons reis a tots i felicitant també a la
regidora d’Hisenda Na Sandra García que serà mare properament.
I sense d’altres temes a tractar s’alça la sessió sent les catorze 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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