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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DEL PLE DE
L’AJUNTAMENT CELEBRAT EL DÍA 5 DE GENER DE 2012
=================================================================
Assisteixen:
Alcalde
Joaquim Puig Ferrer
Regidors
Rhamsés Ripollés Puig
Rafael Pallarés Traver
María Luz Blasco Querol
Ernesto Blanch Marín
Amadeu Bordàs Antolí
Guillermo Sangüesa Teruel
Jesús Ortí Adell
José Agustín Amela Ibáñez
Isabel Sangüesa Carbó
Secretària
Pilar García Cerdán
Excusa la seva assistència:
Maria Rallo Rallo

En la ciutat de Morella sent les catorze
hores, del dia cinc de gener de dos mil
dotze, es reuneixen 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.

1.- DECLARACIÓ URGÈNCIA DEL PLE.- El Sr. Alcalde posa a votació la ratificació
de la convocatòria urgent d’aquest Ple, la qual és aprovada per unanimitat.
2.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DISTINCIONS 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:
“Moció de l’Alcaldia sobre l’atorgament de la Creu de Santa Llúcia a la Universitat
Jaume I.
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 Universitat Jaume I ha estat una entitat decisiva en la dinamització educativa,
formativa i cultural de la nostra ciutat.
Desenes i desenes de joves morellans, estudiants i professors de l’UJI, s’han format i
han desenvolupat el seu futur professional en distintes matèries gràcies a l’aposta
d’esta universitat pública. Este capital humà aporta riquesa, en l’ampli sentit, al conjunt
de la societat morellana.
Gràcies a la seua aposta per la integració de tota la província, la Seu dels Ports ja
porta més de 10 anys apropant l’oferta universitària a Morella i a tota la nostra
comarca.
A més, ha realitzat una aposta per la integració social, amb la fonamental implicació
en que la nostra gent gran tinga l’oportunitat d’anar a la universitat. Un servei que ja té
més de 50 alumnes de la nostra ciutat i que, any rere any, augmenta.
Exposicions, cinema, teatre o cursos d’estiu són possibilitats educatives i formatives
que la Universitat Jaume I dóna als nostres veïns. Sense tindre que desplaçar-se, els
nostres ciutadans tenen a l’abast una àmplia oferta procedent de la universitat, durant
tot l’any.
Tot este grau de implicació en el territori s’ha fet més palès durant l’últim any amb
l’elecció de Morella per lluitar per aconseguir el premi Patrimoni 2011. La UJI va triar al
nostre ajuntament per a competir amb les principals entitats i ciutats rehabilitadores de
patrimoni. A la fi, les ciutats Patrimoni de la Humanitat van atorgar este important
guardó al consistori morellà, el més important que ha rebut mai Morella i l’aposta de la
Universitat Jaume I ha estat decisiva.
És per això que a proposta de l’Alcalde es propose al Plenari l’adopció del següent
acord:
Primer. L’Ajuntament de Morella concedeix a la Universitat Jaume I la Creu de Santa
Llúcia en reconeixement a la seua tasca de dinamització cultural, educativa i formativa
i la seua aposta per 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.”
Assabentat el Ple per unanimitat acorda aprovar la proposta de concessió de la Creu
de Santa Llúcia a la Universitat Jaume I.
“Proposició de La Creu de Santa Llúcia a Associació Cultural El Maestrat de Terrassa
Les successives crisis del tèxtil a la nostra comarca en el segle XX van produir un
èxode massiu de treballadors cap a les zones industrials de Catalunya, on eren rebuts
com a mà d’obra molt qualificada donada la gran importància i fama de les mantes i
faixes morellanes.
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Terrassa, zona principalment tèxtil, va ser, junt a Sabadell una de les ciutats on es van
establir la major part dels nostres paisans, contribuint així a l’assentament i creació de
riquesa a Catalunya.
Des de 1903, el col·lectiu va començar a existir com a colònia diferent de la dels
morellans Absents, apareixent la Colònia Morellano-Catalana, i en 1916 es va fundar
la Germandat o Montepío dels Fills del Maestrat, que en 1932 va constituir secció
independent de la Colònia, perdurant com a tal fins a 1992, any en que es transforma
en Associació Cultural, complint enguany els 95 anys d’existència.
L’Associació Cultural el Maestrat a Terrassa compta actualment amb uns dos-cents
socis (eren 522 en 1966) i la seua activitat es centra en la celebració de l’Aplec de
Sant Feliuet, en juny i la festa del mes de setembre, que es celebra a l’Església de la
Sagrada Família de Terrassa. En aquesta Església existeix una capella dedicada a la
Mare de Déu de Vallivana, i que es troba junt amb l’estendard o bandera que ix junt a
la resta de la Colònia Morellano-Catalana el dia corresponent del Sexenni.
Els actes celebrats per l’Associació, constitueixen una de les més multitudinàries
expressions del que és i ha segut la ciutat de Morella i el sentiment de pertinença a la
mateixa que es fa fora de les seues muralles, honrant a la patrona i a la població,
constituint tot un motiu d’orgull per als morellans i morellanes i digne de
reconeixement oficial al nostre municipi.
És per això i d’acord amb lo que estableix el Reglament municipal d’Honors i
Distincions de la Ciutat de Morella es demana que es concedeixque la Creu de Santa
Llúcia a l’Associació Cultural el Maestrat de Terrassa.”
Assabentat el Ple per unanimitat acorda aprovar la proposta de concessió de la Creu
de Santa Llúcia a l’Associació Cultural el Maestrat de Terrassa.
“Moció de l’alcaldia sobre la concessió de La Creu de Santa Llúcia al Festival
Internacional de Música
L’Alcalde d’acord amb allò que estableix el Reglament d’honors i distincions de
l’Ajuntament de Morella i escoltat el criteri favorable de la Comissió de Governació
presenta al Plenari la següent moció d’acord amb les següents consideracions:
Primer. El Festival de Música de Morella va nàixer a l’any 1982 amb la finalitat de
cridar l’atenció del món musical sobre l’orgue de la Basílica Arxiprestal.
El gran objectiu d’aconseguir fons per a la seua restauració va aplegar en l’any 1986,
quan es va obtindre una subvenció de la Generalitat Valenciana. Va ser aleshores,
quan el treball de restauració es va intensificar.
Ricardo Miravet és el director del Festival de Música de Morella des de l’any del seu
naixement. A més, va ser el responsable d’estudiar i restaurar el cos principal de
l’instrument.
La rehabilitació del mateix es va realitzar entre els anys 1987 i 1995. Una complexa
tasca que ha segut capaç de recuperar l’esplendor de l’orgue de Morella.
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L’orgue, situat a la Basílica Arxiprestal Santa Maria la Major, és un dels més grans i en
millor estat de conservació del País Valencià. Va ser construït per Turull l’any 1717 i
posseeix tres cossos, amb un total de 3.963 tubs sonors.
El Festival de Música de Morella ja s’ha convertit en una de les activitats vertebradores
de l’estiu morellà. Cap any ha faltat a la seua cita i molts de veïns ho agraïxen assistint
a la Basílica Arxiprestal durant les nits que es celebra. A més, en estos anys s’ha
aconseguit que grans mestres d’aquest país o de nivell internacional visiten Morella
per a deleitar-mos amb distintes actuacions. També s’ha lograt tindre un extraordinari
cor a Morella que tanca l’esmentat festival.
Sense el Festival de Música de Morella hauria segut impossible donar a conèixer
aquest instrument i portar endavant la seua restauració. A més, esta cita és un reclam
turístic per la nostra ciutat, ja que molts de visitants s’apropen fins a Morella per a
sentir l’orgue. També recordar que, aquest any 2012, any de Sexenni, el certamen
complirà 30 anys.
Segon. Atès el compromís permanent demostrat pels organitzadors del Festival de
Música de Morella, amb la restauració i preservació del nostre patrimoni, la promoció
de la ciutat i la difusió de la cultura musical de Morella, tant amb veïns com visitants.
Tercer. Atès allò que disposa l’article 16 del Reglament d’honors i distincions que La
Creu de Santa Llúcia és una distinció que la Ciutat podrà concedir a les persones,
empreses, entitats o col·lectius a qui vulgue donar les gràcies per:
-

la construcció de la Ciutat a través de la seua feina diària.
el manteniment de les tradicions i costums de la Ciutat.
la millora de l’activitat econòmica de la Ciutat.
la difusió i la promoció de la Ciutat.
la conservació del medi natural, el paisatge i el patrimoni cultural.
la dedicació i l’esforç o els èxits en el treball, l’estudi, la música o l’esport.
la vocació pedagògica o sanitària, la dedicació a la investigació o l’animació
sociocultural.
la millora de les condicions de vida tant dels veïns de Morella com arreu del
món, així com la integració social dels nouvinguts.
la bondat i la rectitud en l’activitat pública o privada.

Considerant-se que el Festival de Música de Morella amplament reuneix aquests
requisits.
És per això que es proposa al plenari de l’Ajuntament de Morella i a proposta de
l’Alcaldia
Primer. D’acord amb allò que estableix el Reglament municipal d’honors i distincions
de la ciutat de Morella, concedir la Creu de Santa Llúcia al Festival de Música de
Morella.
Segon. La distinció serà lliurada en Seu Municipal el proper 7 de gener de 2012.”
Assabentat el Ple per unanimitat acorda aprovar la proposta de concessió de la Creu
de Santa Llúcia al Festival de Música de Morella.

Aquest document només té validessa informativa, mai valor certirficatiu

2012-01-05 PLE EXTRAORDINARI

5

I sense d’altres temes a tractar s’alça la sessió sent les catorze hores i quinze 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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