ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
CELEBRAT EL DÍA 2 DE GENER DE 2014
===================================================================
Assisteixen:
Alcalde
Rhamsés Ripollès Puig
Regidors
Rafael Pallarés Traver
María Luz Blasco Querol
Ernesto Blanch Marín
Amadeu Bordàs Antolí
Maria Rallo Rallo
Jesús Ortí Adell
José Agustín Amela Ibáñez
Miguel Angel Querol Vives
Noelia Garcia Sales

En la ciutat de Morella sent les vint hores i
trenta minuts, del dia dos de gener de dos
mil catorze, 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.

Secretària
Pilar García Cerdán
Excusa la seva assistència:
Palmira Mestre Tena
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. CONCESSIÓ CREUS DE SANTA LLÚCIA. Coneix el Ple les següents propostes referents
a la concessió de les creus de Santa Llúcia que són com segueixen:
“Proposició de l’Alcaldia sobre la concessió de la Creu de Santa Llúcia a Xavier Querol
Carceller
PRIMER. Xavier Querol Carceller, naix a Morella l'any 1.963, on va estudiar fins a COU. Al
1.981 va marxar a Barcelona, on resideix actualment, per estudiar a la Universitat de
Barcelona on obtingué els Premis Extraordinaris de Llicenciatura i de Doctorat a la Facultat de
Geologia d’aquesta Universitat.
Va fer la seva tesis doctoral a la Universitat de Barcelona i a l’Institut de Ciències de la Terra
‘Jaume Almera’ del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (ICTJA-CSIC). Al 1.990 va
començar a treballar sobre les emissions de metalls de la Central Tèrmica de Teruel i sobre la
distribució d’aquests contaminants als sols del voltant de la citada central. Va fer la seva
formació post-doctoral al Servei Geològic Britànic (BGS) a Keyworth (Nottingham, Regne Unit).
Durant l'any 1.993 va guanyar la plaça de Científic Titular del CSIC, i es va integrar a la
plantilla d’investigadors del ICTJA-CSIC, on es va incorporar al 1.994 i on va treballar, com a
Científic Titular, Investigador Científic i Professor d’Investigació fins el 2.008, any en que va
fundar conjuntament amb altres investigadors el Institut de Diagnosi Ambiental i Estudis de
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l’Aigua del CSIC (IDAEA-CSIC) on lidera un equip de recerca de 28 persones. A més, des de
2.012, és Coordinador Científic dels 21 Instituts de Recerca en Recursos Naturals del CSIC i
també Guest Professor de la Universitat de Geociències de Xina a Wuhan.
La seva carrera científica s’ha centrat en la recerca ambiental, sobretot en la contaminació
atmosfèrica i el reciclatge de residus industrials. Ha dirigit 22 tesis doctorals, i és autor o coautor de més de 300 articles científics.
Ha actuat i actua com a assessor del Ministeri de Medi Ambient, diverses comunitats
autònomes, del Ajuntament de Madrid i de AIRPARIF. Ha estat coordinador de les Bases
Científiques del Plan Estatal de Mejora de Calidad del Aire, base del actual Plan Aire
d’Espanya.
Investigador actiu en l'avaluació i restauració ambiental de l'accident miner d'Aznalcóllar, a les
avaluacions ambientals i sanitàries de les zones industrials de Huelva i Campo de Gibraltar i
en el disseny dels plans de millora de qualitat l'aire de Castelló-Zona Ceràmica, Àrea
Metropolitana de Barcelona i Comarca de l'Alacantí.
Vice-director del Bureau Científic de l’EMEP de Nacions Unides per la contaminació transfronterera. Membre de diversos grups d’experts per redacció de directives europees de qualitat
de l’aire. Membre del comitè científic assessor dels projectes REVIHAAP i HRAPIE de l’OMS
format per 8 investigadors per donar resposta a les qüestions científiques per a la revisió actual
de la política europea de qualitat de l'aire.
Ha rebut prestigiosos guardons com el Premi Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya a
l'any 2009 i, el passat 4 de juny, el jurat dels premis Jaume I, compost per noranta persones
entre les quals es trobaven vint premis Nobel, va reconèixer el treball de Xavi Querol amb el
Premi Rei Jaume I de Recerca en la Protecció del Medi Ambient el qual fou lliurat en la Llotja
de València el 25 de novembre de 2013.
.
El passat mes d'agost, Xavi Querol va ser el pregoner de les festes de Morella, cuitat, que
malgrat viure fora, visita sempre que pot amb la seva dona Silvia i les seves filles Àngela i
Belén, considerant-se un morellà practicant.
SEGON. Atès allò que disposa l'article 16 del Reglament d'Honors i Distincions segons el qual
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 Xavier Querol Carceller amplament reuneix aquests requisits.
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Es per això, que a proposta de l’alcalde, es proposa al Plenari de l’Ajuntament de Morella
l’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER. D'acord amb allò que estableix el Reglament Municipal d'Honors i Distincions de la
ciutat de Morella, es concedeix la Creu de Santa Llúcia a Xavier Querol Carceller.
SEGON. La distinció serà lliurada en Seu Municipal el proper 7 de gener de 2014 dins de l’acte
cívic del dia del patró de la ciutat.”
Assabentat el Ple per unanimitat acorda aprovar la proposta de concessió de la Creu de Santa
Llúcia a Xavier Querol Carceller.
“ Proposició de l’Alcaldia sobre la concessió de la Creu de Santa Llúcia a Manuel
Salvador Gaspar
PRIMER. Manolo Salvador fou un militar demòcrata, cult, (no ere carlista, sinó més bé de
talant republicà), estudiós i enamorat de Morella i la comarca dels ports. Va néixer a Castelló,
al carrer
Alloza un 17 de juliol de 1920, fill de Manuel Salvador Antolí i Rosa Gaspar Marco.
Al l' esclatar la guerra civil ja havia acabat el batxillerat i amb 16 anys s'afiliarà a la Creu Roja
com a camillero a l'Hospital de la Sang. Reclutat com tants espanyols formarà part de la
“quinta del biberón” que fou enviada al front de la Serra d'Espadà.
Després, Manolo Salvador va realitzar els estudis a l'acadèmia militar d'Àvila on va acabar sent
alferez provisional. Acabada la guerra, estudiarà uns cursos de dret i es prepara per entrar a la
acadèmia d'infanteria on ho farà d'una manera brillant.
Poc temps desprès coneixerà a Gloria, amb la que es casarà el 11 de gener de 1951 a
l’església de la Trinitat. Naixeran els seus fills Manolo i Francisco; però així i tot encara va
prestar servei administratiu-militar a la guerra de Ifni entre els anys 1957-58. Acabarà sent
“Caballero de la Real Orden de san Hermenegildo” i Tinent Coronel de l'exèrcit.
De la seua vida i estudis militars n'hi haurie molt que parlar, però Manolo Salvador per damunt
de tot va ser un apassionat de Morella, de la seua història i tenia una predilecció i fixació per
ella.
A Morella havia viscut la seua família paterna des del segle XV. I s'agüelo, també Manolo,
havie segut l'últim Salvador nascut a Morella l'any 1839, en plena guerra carlista. (Avi que anys
més tard va formar part d'un grup d’importants republicans que van signar la declaració d'una
vida efímera de l'anomenat “cantó de Castelló”).
Lligat a la història militar va dedicar molts d'anys a l'estudi de les guerres carlistes en el
Maestrat i Morella. Ací, es menester recordar la figura del seu tio Desiderio Gil Velilla, defensó i
Governador militar de la Plaça a la tercera guerra carlista i a l'agüela Tàrsila que sent
menudeta fou segrestada pels carlistes per demanar, en guerra, intercanvis de presoners.

3

Era un enamorat de Morella i la Comarca dels Ports i afirmava sempre la unitat geogràfica
homogènia amb característiques històriques comuns de tots els pobles que l'intengren, que
arrancava des de febrer de 1233. Li agradava resaltar i remarcar amb força i claredat que
Morella no tenia res a veure amb el Maestrazgo, que sent veïns eren molt diferents.
Cal destacar que gràcies a Manolo Salvador podem gaudir de la xicoteta exposició del
carlisme que hi ha a la Guardia del cadró del Castell. El Castell ere punt i a apart. Manolo
Salvador va ser i és un referent per als estudiosos. Ere el que més en sabie i al que tots
acudien. El coneixie pam a pam i fer una visita amb ell era una veritable satisfacció. Esta
exposició és el fruït d'aquell xicotet somni d'un futur museu militar que ell volia fer.
Manolo Salvador va publicar molt sobre Morella tant en AMIC, com en la Societat
Castellonenca de Cultura, en la Bermudez de Castro, etc:”Castillo, murallas y torres”,”Sitio de
Morella por el general Oraá año 1838”, “Conquista de Morella por el general Espartero”,
“Fortificaciones de Morella i reconstrucción de 1873-75”, “Levantamiento carlista a Morella”,
“Morella. Guerra de Sucesión a la corona de España. 1706-1711”, “Vivencias de la última
guerra carlista”....; i va ser un bon amic de Mosén Manuel Milián, Josep Alanyà, Serafín
Gamundí, Sergio Beser, Eixarch Frasno i Manolo Grau. En este últim li va deixar un treball
mecanografiat inèdit: “Síntesis de las guerras carlistas”. Un treball minuciós i molt interessant
que ell va acabar amb la voluntat ferma de publicar-lo. Ara, este treball està a impremta, i és
voluntat de la família que es publique amb record i homenatge del seu pare i morellà de cor i
ànima Manuel Salvador Gaspar.
Va morir el 8 d'abril d'este any a Castelló als 92 anys, però va ser voluntat expressa seua que
se li faguere una missa-funeral a l'església del seu estimat poble: Morella
SEGON. 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 la Manuel Salvador Gaspar amplament reunia aquests requisits.
Es per això, que a proposta de l’alcalde, es proposa al Plenari de l’Ajuntament de Morella
l’adopció dels següents
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ACORDS
PRIMER. D'acord amb allò que estableix el Reglament municipal d'honors i distincions de la
ciutat de Morella, es concedeix la Creu de Santa Llúcia a Manuel Salvador Gaspar.
SEGON. La distinció serà lliurada en Seu Municipal el proper 7 de gener de 2014.”
Assabentat el Ple per unanimitat acorda aprovar la proposta de concessió de la Creu de Santa
Llúcia a Manuel Salvador Gaspar.
“ Proposició de l’Alcaldia sobre la concessió de la Creu de Santa Llúcia a La Residència
3ª Edat Sant Joan Baptista
PRIMER. La Residència de la Tercera Edat Sant Joan Baptista de Morella, després de molt
d’esforç, començava a construir-se a principis dels 90, entrant en funcionament l’any 1998,
convertint-se des dels seus inicis en un servei bàsic per als veïns i veïnes de Morella, per a
millorar l’atenció i qualitat de vida dels usuaris, la cohesió social i la conciliació laboral dels
familiars.
La direcció, amb les germanes de la Consolació depositàries d'un legat històric i capaces
d’adaptar-se als nous temps; les treballadores i personal tècnic del centre, mantenint la
qualitat del servei i fent una atenció personalitzada, demostrant que malgrat les dificultats que
els ha tocat patir en termes laborals no han deixat en cap moment de prestar amb excel·lència
i eficiència totes i cadascuna de les feines i atenció cap als nostres majors; i els usuaris del
centre, que son els morellans i gent de la nostra comarca que es tenen guanyat per bon dret
un espai a la nostra residencia i són receptors d’uns drets pels que tenim que lluitar totes i tots
davant del perill de la seua desaparició, conformen un equip que transforma la societat, sent
una de les empreses més grans del nostra municipi i és, la Residència un exemple de
dedicació i esforç al servei dels veïns i veïnes de Morella.
En el mes de desembre de 2013 ha complit quinze anys des del començament de l’activitat.
Per això, han realitzat una sèrie d’actes per commemorar este important fet, en els quals han
demostrat que mantenen el mateix compromís en la ciutadania que el primer dels dies.
SEGON. 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.
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-

la bondat i la rectitud en l’activitat pública o privada.

Considerant-se que la Residència de la Tercera Edat Sant Joan Baptista amplament reuneix
aquests requisits.
Es per això, que a proposta de l’alcalde, es proposa al Plenari de l’Ajuntament de Morella
l’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER. D'acord amb allò que estableix el Reglament municipal d'honors i distincions de la
ciutat de Morella, es concedeix la Creu de Santa Llúcia a la Residència de la Tercera Edat
Sant Joan Baptista.
SEGON. La distinció serà lliurada en Seu Municipal el proper 7 de gener de 2014.”
Assabentat el Ple per unanimitat acorda aprovar la proposta de concessió de la Creu de Santa
Llúcia a la Residència 3ª Edat San Juan Baptista de Morella.
Pren la paraula el Sr. Amela per dir que aquest és sempre un Ple emotiu ja que es fa
reconeixement als mèrits de Morellans, entitats i institucions que treballen per Morella i des del
Grup Municipal Popular es vol manifestar el goig davant la concessió d’aquestes tres
distincions, considerant que tots tres són dignes mereixedors de les mateixes, agraint molt
especialment que s’atenguera el prec fet per aquest grup per a que es fera algun tipus
d’homenatge a Manuel Salvador.
Pren la paraula el Sr. Alcalde per dir que una ciutat es fa més gran sempre que reconeix als
seus i per això es fan aquestos reconeixements a persones i col·lectius que ens transmeten
valors, treball i conviccions cap a la nostra ciutat.
Xavier Querol Carceller ha estat, possiblement, el més gran investigador que ha donat aquesta
terra i gràcies al seu treball i esforç, s’ha enllaçat el nom de Morella en la investigació, amb el
prestigi i amb el medi ambient, tot un exemple que li va valer rebre el Premi Jaume I.
Manuel Salvador Gaspar va ser una persona que va tenir una gran estima per Morella durant
tota la seva vida, tan a nivell professional com personal, sent una de les persones que millor
coneixia el Castell de la nostra ciutat i les guerres carlines. També dir que gràcies a la
col·laboració que està mantenint amb la seva família, en els propers mesos un nou llibre vorà
la llum, la recaptació del qual, per decisió dels familiars, estarà destinada al Castell de Morella.
La Residència de la 3ª Edat, que acaba de complir 15 anys de funcionament, amb eixa suma
de sinèrgies que conforma la direcció, els treballadors i els usuaris de la mateixa i de la que
tots junts formen part, donen un servei essencial i que ha transformat la nostra ciutat.
Per això a tots ells, Xavi, Manolo i l’equip de la Residència de la 3ª Edat, gràcies per tot el que
han fet per la nostra estimada ciutat de Morella.
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Abans l’alçar la sessió recordar que el proper 5 de gener es procedirà a donar la benvinguda a
SSMM Els Reis i el dia 7 de gener es celebrarà l’acte cívic del dia de Sant Julià, al qual queden
tots convidats.
I sense d’altres temes a tractar s’alça la sessió sent les vint hores i cinquanta 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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