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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DEL PLE DE
L’AJUNTAMENT CELEBRAT EL DÍA 4 DE GENER DE 2011
=================================================================
Assisteixen:
Alcalde
En Joaquim Puig Ferrer
Regidors
En Ernesto Blanch Marín
Na Sandra García Meseguer
Na Palmira Mestre Tena
En Rhamses Ripollés Puig
En Rafael Pallarés Traver
Na María Luz Blasco Querol
Na Isabel Sangüesa Carbó
En Guillermo Sangüesa Teruel
En Jesús Ortí Adell
En Santiago Ripollés Milián
Secretària
Na Pilar García Cerdán
Excusa la seva assistència

En la ciutat de Morella sent les catorze
hores, del dia quatre de gener de dos mil
onze, 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.

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.- PRESA DE POSSESSIÓ NOU REGIDOR.- Pren la paraula la Sra. Secretaria qui
procedeix a explicar el procediment a seguir, per a la presa de possessió del nou
regidor, indicant que s’ha lliurat la credencial i ha presentant la declaració d’interessos.
Seguidament En Santiago Ripollés Milián promet complir amb les obligacions de
regidor, amb la següent fórmula: “Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente
las obligaciones del cargo de regidor con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la
Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomia de la
Comunidad Valenciana.”
Darrere de la promesa del nou regidor s’incorpora a la Corporació amb tots els seus
drets i obligacions.
Pren la paraula el Sr. Puig donant la benvinguda al nou regidor a aquesta corporació.
3.- 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 L’ASSOCIACIÓ D’EMPRESARIS TURÍSTICS DE MORELLA I COMARCA,
ASETMICO.
Aquest document només té validessa informativa, mai valor certirficatiu

2011-01-04 PLE EXTRAORDINARI

2

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 èxits en el treball, la cultura o l’esport.
D’acord amb estos principis i considerant:
PRIMER.- Que la Associació d’Empresaris Turístics de Morella i Comarca, coneguda
com ASETMICO és, en l’actualitat, l’Associació amb més socis de Morella, amb prop
de 200 membres.
Fundada en 1989 i successora directa del Centre d’Iniciatives Turístiques (CIT),
Asetmico ha segut sempre una associació amb molta activitat i amb uns objectius
clars: la promoció turística-cultural de Morella per tal de reforçar una activitat
econòmica, el turisme, que s’ha convertit en el principal sector econòmic de Morella.
SEGON.- Des dels seus orígens, Asetmico ha treballat amb tots els sectors
empresarials, hotels, comerç, bars, restaurants, i professions d’altres àmbits
econòmics que han comprés la importància de donar suport a la principal activitat
econòmica de la ciutat.
TERCER.- Que Asetmico després de tants anys de servei ha participat en
l’organització i celebració d’infinitat d’actes. Dedicant esforç humà i econòmic a la
promoció de Morella, creant ocupació i recursos per a que cada vegada més persones
puguen viure ací.
QUART.- Que en l’actualitat continuen apostant per la millora del sector amb la
formació i adaptació a la qualitat turística com a motor per a continuar generant
riquesa, per a continuar sent competitius en un sector sacrificat i en continua evolució.
És per això pel que, a proposta de l’Alcalde, el Plenari de l’Ajuntament adopta els
següents acords:
PRIMER. L’Ajuntament de Morella concedeix a l’Associació Asetmico la Creu de Santa
Llúcia en reconeixement a la seua tasca desenvolupada durant tants anys 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.
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Pren la paraula el Sr. Sangüesa qui vol manifestar que es comparteix aquesta
proposta ja que aquesta associació és de les més importants i de les que més
activitats té en la nostra ciutat.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda aprovar la proposta de concessió de la Creu
de Santa Llúcia a l’Associació Asetmico.
MOCIÓ DE L’ALCALDIA SOBRE L’ATORGAMENT DE LA CREU DE SANTA LLÚCIA
ALS OBSERVADORS METEOROLÒGICS 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 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.
D’acord amb estos principis i considerant:
PRIMER.- Que l’Observatori Meteorològic de Morella és un dels més antics de la
Comunitat Valenciana, trobant-se medicions a mitjans del segle XIX.
SEGON.- Que després de que els pares escolapis s’encarregaren de les medicions
fins a l’any 72, han segut José Agustín Amela Ibáñez i Juan Amela Ibáñez els
observadors que, dia rere dia, s’han encarregat de realitzar totes les medicions.
TERCER.- Que cada volta més gent està pendent de saber quin temps fa a Morella,
especialment els nostres ramaders i agricultors i els nostres visitants. És per això, que
les prediccions i les medicions diàries són fonamentals per a la rutina diària dels
nostres sectors econòmics principals.
És per això pel que a proposta de l’Alcalde, el Plenari de l’Ajuntament adopta els
següents acords:
PRIMER.- L’Ajuntament de Morella concedeix als Observadors Meteorològics de
Morella, José Agustín Amela Ibáñez i Juan Amela Ibáñez la Creu de Santa Llúcia en
reconeixement a la seua tasca desenvolupada durant vora quaranta anys 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.
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Pren la paraula el Sr. Sangüesa per manifestar que la tasca dels observadors
meteorològics comporta un treball que desprès de 40 anys mereix aquest
reconeixement.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda aprovar la proposta de concessió de la Creu
de Santa Llúcia als Observadors Meteorològics de Morella, José Agustín Amela
Ibáñez i Juan Amela Ibáñez.
MOCIÓ DE L’ALCALDIA SOBRE LA CONCESSIÓ DE LA CREU DE SANTA LLÚCIA
A L’ESPORTISTA JORGE MEMBRADO FERRERES
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 èxits en el treball, la cultura o l’esport.
D’acord amb estos principis i considerant:
PRIMER.- Que Jorge Membrado Ferreres va nàixer a Morella a l’any 1965. Des de
ben jove, coneix l’esport d’aventura i comença a formar part de distintes expedicions,
tant com a integrant de l’associació d’esport d’aventura, ESPEMO, com d’altres.
Membrado és tècnic esportiu de l’Escola Espanyola d’Alta Muntanya, instructor i guia
en espeleologia, descens de canyons i tècniques verticals de rescat, instructor tècnic
en els cursos de rescat de la Federació Espanyola d’Espeleologia, jefe d’equip
internacional de grups de recat vertical , responsable de progressió i rescat vertical de
la Societat Espanyola de Medicina i Auxili en Muntanya, coordinador tècnic del grup de
Espeleo-Socorro de la Federació Valenciana d’Espeleologia, vice-president de la
Federació Valenciana d'Espeleologia i membre fundador de l’associació d’esport de
muntanya de Morella ESPEMO.
SEGON.- Que Jorge Membrado és un dels esportistes d’aventura de referència a la
Comunitat Valenciana, havent format part de 15 expedicions internacionals
d’espeleologia i de nombroses ascensions a les muntanyes més conegudes i
complexes del món.
TERCER.- Que durant l’any 2010, Jorge Membrado ha aconseguit una de les fites
més destacables dins del seu esport, arribant al fons de la sima més profunda del
món.
QUART.- Que Jorge Membrado ha demostrat un compromís permanent amb la
promoció de la ciutat per tot arreu, essent un ambaixador de la ciutat al portar el nom
de Morella als punts més alts i els més profunds del món. A més, el seu gentilici
l’acompanya en totes les publicacions als mitjans de comunicació, omplint molts
d’espais mediàtics amb el nom de la seua ciutat,
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Atès allò que disposa l’article 16 del Reglament d’honors i distincions que La Creu de
Santa Llúcia, és proposa al Plenari de l’Ajuntament de Morella a proposta de l’Alcaldia,
els 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 Jorge
Membrado.
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. Ortí per manifestar que Jorge Membrado és una persona en una
visió de futur que fa que en aquestos moments hi hage moltes coses molt importants
per a tota la Comarca.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda aprovar la proposta de concessió de la Creu
de Santa Llúcia a Jorge Membrado Ferreres.
MOCIÓ DE L’ALCALDIA SOBRE L’ATORGAMENT DE LA CREU DE SANTA LLÚCIA
A JESÚS PALOS PRATS
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 èxits en el treball, la cultura o l’esport.
D’acord amb estos principis i considerant:
PRIMER.- Que hi ha persones que en el moment en que desapareixen deixen un buit
a la nostra ciutat evident per allò que representen. En el cas de Jesús Palos Prats, la
seua mort deixa orfe a tota una generació que ha tingut en el seu ensenyament tot un
mestre de la música a Morella, però molt gran en quant a la seua projecció, un dels
més importants referents de la vida cultural i intel·lectual de la nostra ciutat.
El que va ser un dels més prolífics autors morellans del segle XX, Jesús Palos Prats,
va nàixer a Morella un 5 de juliol de 1935. Amb només 5 anys va començar la seua
educació musical i amb 11 ja s’incorpora a la Banda Municipal de Morella.
SEGON.- Que als 14 va entrar a formar part de l’orquestra “Wuisen Jas”. Mes tard,
tant el “Conjunto Hawaii”, com “La Nevada”, van ser les agrupacions on el jove Palos
gaudia de la música.
En aquest moment va començar a composar peces per a orquestra i banda.
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TERCER.- Que les seues primeres partitures van ser “Gotas de Abril”, el tango
“Acordeón”, i els valsos “Muñeca” i “Filigrana”. A l’any 1956, li dedica un pas-doble al
torero local “Rufino Milián”, i en el mateix any la seua conegudíssima peça nadalenca
“Adorémosle”, que en seguida es va fer molt popular entre els infants morellans. Per
causa de la quantitat d’obres que estava composant, l’any 1960 es va incorporar a la
Societat General d’Autors d’Espanya.
Durant tot el temps comença a treballar també al servei de Correus i telègrafs, que no
abandonarà fins a la seua jubilació.
Entre 1968 i 1975 va ser director de la Banda Municipal i professor de l’acadèmia de
Música. En aquesta època va composar per a la Banda la cercavila “Bisgargis” i les
dianes “Ceciliana” i “Despertà de Festes”. A partir de l’any 1980, Jesús col·labora amb
el mestre Antonio Candel quant es va formar la nova banda, de diverses maneres, tant
tocant la trompeta com substituint-lo en ocasions com a director.
En l’any 1990, fruit de la seua col·laboració amb el seu antic alumne i amic Antonio
Ortí, estrena “El Tío Vicent”. El tàndem compositiu Palos-Ortí ofereix també altres
grans joies de la música morellana d’aquests temps, amb altres peces com “Sant
Antoni 1992” o “50 Sexenni”.
En els darrers temps, Jesús Palos va centrar la seua activitat al Cor Parroquial, on va
ser director del mateix.
Són molts anys de Jesús a Morella. El Jesús de Correus, el Jesús de la trompeta, el
de les orquestres, les composicions populars i l’amic dels seus amics. Un morellà de
tota la vida, conegut dins i fora de les seues muralles pel seu bon fer musical,
testimoni del pas del temps i de la gent de generacions i generacions que tenen i han
tingut la música de Morella com al seu espai de formació i convivència.
Atès allò que disposa l’article 16 del Reglament d’honors i distincions que La Creu de
Santa Llúcia, és proposa al Plenari de l’Ajuntament de Morella a proposta de l’Alcaldia,
els 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 títol pòstum,
a Jesús Palos Prats.
SEGON.- La distinció serà lliurada en Seu Municipal el proper 7 de gener de 2011.
Pren la paraula el Sr. Ortí per manifestar que des del Grup Municipal Popular s’agraeix
el treball realitzat per aquest Morellà.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda aprovar la proposta de concessió de la Creu
de Santa Llúcia a títol pòstum a Jesús Palos Prats.
Pren la paraula el Sr. Puig per manifestar que aquestes distincions vénen a ratificar la
voluntat de tots els morellans d’intentar fer les coses cada dia millor amb el model de
persones que així ho fan a canvi de res.
El que és més important és saber que hi ha moltes persones que fan moltes coses per
la nostra ciutat de manera anònima i que a través de la suma podem construir un futur
com el que es mereix la nostra ciutat.
I per últim agrair la tasca feta per tots els honorats.
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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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