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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE
DATA 05 DE GENER DE 2006
=================================================================
ASSISTENTS:
ALCALDE
En Joaquim Puig Ferrer
REGIDORS:
En Josep Manel Bordás Antolí
En Ernesto Blanch Marin
Na Rebeca Pérez Milián
En Francisco Medina Candel
En Cristobal M. Milián Traver
En Ramon Vives Mestre
En Guillermo Sangüesa Teruel
Na Milagros V. Ripollés Segura
Na Mª Luz Blasco Querol

Es reuneixen a la ciutat de Morella el dia cinc de
gener de dos mil sis, a les catorze hores, les
persones que s'esmenten al marge.
Reunits al Saló de Sessions de l'Ajuntament de la
ciutat de Morella, a l'objecte de procedir a la
celebració de la sessió extraordinària corresponent
a aquest dia.

Secretària:
Na Pilar García Cerdán
Excusa l’assistència:
En Diego Ibáñez Grau
1.- CONCESSIÓ DISTINCIONS AMB MOTIU DEL DIA DE SANT JULIÀ.- Coneix el
Ple les següents mocions d'alcaldia referents a la concessió de distincions amb motiu
del dia de Sant Julià que son com segueixen:
“MOCIÓ DE L'ALCALDIA SOBRE L'ATORGAMENT DE LA CREU DE SANTA LLÚCIA
AL F.C. MORELLA.
L’Ajuntament de Morella va aprovar en sessió plenària del 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 éxits en el treball, la cultura o l’esport.
D’acord amb estos principis i considerant:
Que el Morella Futbol Club després d’una història de vora un segle amb diferents
interrupcions, i ara després de 20 anys des de la seua recuperació, ha aconseguit per
primera vegada superar la categoria tot i ascendint a la primera regional,
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Que gràcies a l’esforç de jugadors, entrenadors i directius, el club ha aconseguit el
renaixement de l’esport del futbol entre els joves,
Que constatem la promoció de la imatge de la ciutat que ha fet el club els darrers
anys,
Que l’esport és una activitat fonamental en la formació i desenvolupament de la vida i
amb esta distinció aixina ho volem fer palès.
Es per això pel que a proposta de l’Alcalde el Plenari de l’Ajuntament adopta el
següent acord:
1. L’Ajuntament de Morella concedeix al Morella Futbol Club la Creu de Santa
Llúcia en reconeixement a la seua capacitat de superació i d’il·lusionar un poble,
d’acord amb el que estableix l’article 16è del Reglament Municipal d’Honors i
distincions de la Ciutat.
2. 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.”
“MOCIÓ DE L'ALCALDIA SOBRE L'ATORGAMENT DE LA CREU DE SANTA LLÚCIA
AL GRUP DE DONES DELS PORTS.
LAjuntament de Morella va aprovar en sessió plenària del 11 de novembre de 2004 el
Reglament dhonors i distincions de la ciutat de Morella amb lobjecte 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 lAjuntament 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 lactivitat humana.
En eixe sentit, larticle primer del citat reglament estableix les distincions entre les
quals figura la Creu de Santa Llúcia desenvolupada en larticle 16 i reservada entre
altres consideracions per a persones o entitats que hagen contribuït a la construcció
cívica de la ciutat a través de la seua faena diària.
Dacord amb estos principis i considerant:
Que el Grup de Dones dels Ports va ser inscrit oficialment ara fa 20 anys, continuant
el treball iniciat adés per la igualtat i la promoció de la dona,
Que el Grup de Dones ha significat un dinamitzador del paper de la dona en la
societat morellana amb la realització de nombroses activitats,
Que a pesar dalgunes incomprensions, el Grup de Dones ha aconseguit vore
sustancialment millorat la condició social de la dona i es constaten els progresos en
lhoritzó de la igualtat,
Que el Grup de dones ha estat un referent associatiu en la defensa de la solidaritat i la
convivència,
Que som conscients que encara hi ha elements de desigualtat que cal superar per
arribar a un mòn més de persones lliures i allunyat de discriminacions per motius de
sexe
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Ateses les consideracions anteriors, i destacant un record molt especial per a les
dones que van promoure este Grup i que avui malauradament ja no estan entre
nosaltres.
Es per això pel que a proposta de lAlcalde, el Plenari de lAjuntament adopta el
següent acord:
1. LAjuntament de Morella concedeix al Grup de Dones dels Ports la Creu de
Santa Llúcia en reconeixement al seu coratge cívic en la defensa i promoció de
la dona, dacord amb el que estableix larticle 16è del Reglament Municipal
dHonors i distincions de la Ciutat.
2. Que es face lliurament de la distinció el proper dia 7 de gener, dia de Sant
Julià, al si de lacte cívic en commemoració de la nostra acta de naixement com a
poble.
“ MOCIÓ DE L'ALCALDIA SOBRE L'ATORGAMENT DE LA CREU DE SANTA
LLÚCIA AL SENYOR JULIO CARBÓ, JUTGE DE PAU DE MORELLA.
L’Ajuntament de Morella va aprovar en sessió plenària del 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 reservada per a persones o entitats que hagen
contribuït d’alguna manera a la construcció cívica de la ciutat.
D’acord amb estos principis i considerant:
Que el senyor Julio Carbó Milián ha estat exercint el càrrec de Jutge de Pau primer
com a substitut i després com a titular durant més de vint-i-cinc anys d’una manera
honrada i desinteressada,
Que este any que ara ha finalitzat, ha complit 80 anys continuant sense interrupció la
seua tasca.
Que la justícia de proximitat pot ser extraordinàriament eficaç per resoldre problemes
de convivència,
Es per això pel que, a proposta de l’Alcalde, el Plenari de l’Ajuntament adopta el
següent acord:
1. L’Ajuntament de Morella concedeix al senyor Julio Carbó Milián la Creu de
Santa Llúcia en reconeixement al seu treball quotidià com a Jutge de Pau de
Morella, d’acord amb el que estableix l’article 16è del Reglament Municipal
d’Honors i distincions de la Ciutat.
2. 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.”
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Assabentat el Ple per unanimitat acorda aprovar les mocions d'alcaldia tal i com venen
redactades.
2.- CANVI DENOMINACIÓ CARRERS.- Coneix el Ple la necessitat de delimitar el
carrer Travesia Exterior. Vista la proposta de que la part del carrer Travesia Exterior
compresa entre la Torre d'Alós i la Torre de la Font pase a denominar-se “Pujada dels
Llavadors”.
El Ple per unanimitat acorda aprovar aquest canvi en la denominació d'aquest carrer
quedant:
- “Pujada dels Llavadors” des de la Torre d'Alòs fins la Torre de la Font.
- Travesia Exterior des de la Torre de la Font fins al final.
I sense d'altres temes a tractar s'alça la sessió per ordre de la Presidència, a les
catorze hores i trenta 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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