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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
CELEBRAT EL DÍA 14 DE SETEMBRE DE 2011
=================================================================
Assisteixen:
Alcalde
Joaquim Puig Ferrer
Regidors
Rhamsés Ripollés Puig
Rafael Pallarés Traver
María Luz Blasco Querol
Ernesto Blanch Marín
Maria Rallo Rallo
Amadeu Bordàs Antolí
Guillermo Sangüesa Teruel
Jesús Ortí Adell
José Agustín Amela Ibáñez
Isabel Sangüesa Carbó
Secretària
Pilar García Cerdán

En la ciutat de Morella sent les vint hores,
del dia catorze de setembre de dos mil
onze, 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 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. DONAR COMPTE DECRETS D’ALCALDIA. Es dóna compte per part del senyor
Alcalde dels següents Decrets d’Alcaldia:
“RESOLUCIÓ D’ALCALDIA Nº 159/2011

D’acord amb la tradició de l’organització de les Festes Sexennals, els encarregats del
poble de les tasques corresponents a la Marededéu de Vallivana són els Alets de la
Marededéu.
De temps ençà, els Alets han estat nomenats per decret de l’alcalde.
Atès el treball, la dedicació i la fidelitat a tot allò que fa referència a la Marededéu de
Vallivana i el seu Santuari.
Atès la vacant d’Alet de la Dena de Muixacre.
DECRETO
PRIMER. Nomenar Alet de la Marededéu de la Dena de Muixacre al senyor Julià
Pastor Aguilar.
SEGON. Donar compte d’aquest nomenament al Ple del Consell Municipal i notificar-lo
al nomenat.
“RESOLUCIÓ D’ALCALDIA Nº 160/2011
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D’acord amb la tradició de l’organització de les Festes Sexennals, els encarregats del
poble de les tasques corresponents a la Marededéu de Vallivana són els Alets de la
Marededéu.
De temps ençà, els Alets han estat nomenats per decret de l’alcalde.
Atès el treball, la dedicació i la fidelitat a tot allò que fa referència a la Marededéu de
Vallivana i el seu Santuari, durant tota la seva vida.
Atès la vacant d’Alet de la Dena de Muixacre.
DECRETO
PRIMER. Nomenar Alet de la Marededéu de la Dena de Muixacre al senyor Manuel
Mestre Boix.
SEGON. Donar compte d’aquest nomenament al Ple del Consell Municipal i notificar-lo
al nomenat.”
“RESOLUCIÓ D’ALCALDIA Nº 161/2011

D’acord amb la tradició de l’organització de les Festes Sexennals, els encarregats del
poble de les tasques corresponents a la Marededéu de Vallivana són els Alets de la
Marededéu.
De temps ençà, els Alets han estat nomenats per decret de l’alcalde.
Atès el treball, la dedicació i la fidelitat a tot allò que fa referència a la Marededéu de
Vallivana i el seu Santuari durant tota la seva vida.
Atès la vacant d’Alet de la Dena Segona del Riu.
DECRETO
PRIMER. Nomenar Alet de la Marededéu de la Dena Segona del Riu al senyor
Manuel Querol Soler.
SEGON. Donar compte d’aquest nomenament al Ple del Consell Municipal i notificar-lo
al nomenat.”
“RESOLUCIÓ D’ALCALDIA Nº 162/2011

Una de les moltes formes que pren la devoció a la Marededéu de Vallivana a la nostra
ciutat és l’esforç de portar-la a la seua peanya en les distintes processons on és
tradició, singularment a les Festes Sexennals.
La peanya gran, construïda l’any 1940, és portada per 24 persones voluntàries, que a
partir de principis dels anys seixanta s’organtizen entorn a la figura de Julián Pastor
Amela.
Atès que, en decret d’alcaldia de data 2 de maig de 1961, l’alcalde de la ciutat, Sr.
Teodosio Sangüesa Virgos, va nomenar el Sr. Julián Pastor Amela “organizadorAquest document només té validessa informativa, mai valor certirficatiu
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director de los que voluntariamente deseen ser portadores de las andas de Nuestra
Excelsa Patrona la Stma. Virgen de Vallivana en las procesiones”.
Atès que, arran de la recent defunció del Sr. Pastor Amela, cal nomenar una persona
per a exercir esta responsabilitat.
Atès que el Sr. Julià Pastor Aguilar ha ajudat molts anys a son pare en este funcions, i
té els coneixements i l’experiència necessaris en la preparació i conservació de la
peanya, formació i organització de torns de voluntaris, protocol i altres funcions
pròpies del càrrec.
En ús de les facultats que m’atorga la legislació vigent,
DECRETO
PRIMER. Nomenar organitzador de la peanya de la Marededéu el veí de Morella,
senyor Julià Pastor Aguilar.
SEGON. Donar compte d’aquest nomenament al Ple del Consell Municipal i notificar-lo
al nomenat.”
2. NOMENAMENT ADMINISTRADOR DEL SANTUARI DE VALLIVANA. Es dóna
compte per part del senyor Alcalde de la moció respecte al nomenament de
l’Administrador de Vallivana que és com segueix:
“Moció de l’Alcaldia al voltant del nomenament de l’Administrador de Vallivana.

L’Ajuntament de Morella en el decurs de la història s’ha dotat d’una forma
organitzativa pròpia en l’establiment d’un òrgan autònom per a la gestió del Santuari
de Vallivana i totes les qüestions relacionades amb la Marededéu de Vallivana.
L’Administrador de Vallivana és la persona nomenada pel Consell de la Ciutat i
delegada especialment per a totes els qüestions referents a la Marededéu de
Vallivana i el seu Santuari.
L’Administrador ostenta funcions de representació, econòmiques i de gestió aixina
com la cura del patrimoni corresponent.
Atesa la defunció del senyor Julián Pastor Amela, Administrador de Vallivana per
nomenament pel ple de 7 de maig de 1980.
Proposo al Ple l’adopció dels següents acords:
1. L’Ajuntament de Morella reconeix i agraeix profundament el treball i màxima
dedicació del senyor Julià Pastor Amela i la seua família al voltant de la gestió com a
Administrador de Vallivana durant més de 30 anys. Eixe període ha significat una
avanç en tots els objectius tot fet amb un exercici estricte de la dignitat.
2. Nomenar Administrador de Vallivana al senyor Jesús Sangüesa Ortí.”
Assabentat el Ple per 10 vots a favor i l’abstenció de la regidora Isabel Sangüesa
Carbó, per motius de parentesc, és aprovada la moció sobre el nomenament de
l’Administrador de Vallivana tal i com es presenta.
Aquest document només té validessa informativa, mai valor certirficatiu
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Pren la paraula el Sr. Sangüesa, com a portaveu del Grup Popular, per agrair que
aquestes qüestions s’hage tractat en ple, més a més quan no era necessari ja que és
tracta d’una facultat pròpia de l’Alcalde.
I per altra part donar l’enhorabona tant als nous Alets, al responsable de la peanya i
al nou administrador de Vallivana pel seu nomenament.
I sense d’altres temes a tractar s’alça la sessió sent les vint 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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