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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
CELEBRAT EL DÍA 5 DE GENER DE 2008
=================================================================
Assisteixen:
Alcalde
En Joaquim Puig Ferrer
Regidors
En Ernesto Blanch Marín
Na Sandra García Meseguer
Na Palmira Mestre Tena
Sra. María Luz Blasco Querol
En Rhamses Ripollés Puig
En Rafael Pallarés Traver
Na Milagros Vallivana Ripollés Segura
Na Isabel Sangüesa Carbó
En Guillermo Sangüesa Teruel
En Jesús Ortí Adell
Secretària
Na Pilar García Cerdán
Excusa la seva assistència:

En la ciutat de Morella sent les nou
hores i trenta minuts, del dia cinc de
gener de dos mil vuit, 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.- RATIFICACIÓ URGÈNCIA DEL PLE.- El Sr. Alcalde posa a votació la ratificació de
la convocatòria urgent d’aquest Ple, la qual es aprovada per unanimitat.
2.- APROVACIÓ, SI ESCAU, ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.- Havent-se repartit
junt amb la convocatòria copia de l’acta de la sessió anterior, per part del Sr. Alcalde
és pregunta a tots els membres si hi ha alguna qüestió referent a l’acta.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa per a que se canvie l’ordre de les intervencions del
Grup Popular dels punts 4 i 8 quedant aquestos abans de la votació.
Seguidament es aprovada per unanimitat l’acta de data 17-12-07.
3.- PROPOSTA ALCALDIA ACORD DISTINCIONS DIA DE SANT JULIÀ.- Coneix el
Ple les següents propostes d’alcaldia referents a la concessió de distincions amb
motiu del dia de Sant Julià que son com segueixen:
“ PROPOSICIÓ DE LA CREU DE SANTA LLÚCIA A JESÚS TOSCA FLORES
PRIMER.- Jesús Tosca Flores va nàixer a Morella el 3 de febrer de 1939 sent una
d’eixes persones que al nostre poble entranyablement es qualifica com “de Morella de
tota la vida”, on ha desenvolupat la seua vida i treball, primer a la barberia de son
pare, i després fins la seua jubilació, al servei estatal de Correus.

Aquest document només té validessa informativa, mai valor certirficatiu

2008-01-05 PLE URGENT I EXTRAORDINARI

2

La Creu Roja de Morella, una de les institucions més respectades i consolidades
d’aquest país, te en Jesús Tosca un dels seus representants més característics i amb
una trajectòria més llarga i fructífera en els seus més de 30 anys d’activisme social,
col·laborant per tal de que es pugue donar un bon servei d’assistència i benestar
social, sobretot en aquells temps on els drets socials han estat més carents de
continguts i de sensibilitat per part dels diferents sectors de la nostra societat.
Hi va haver un temps en el que Jesús Tosca tenia que fer, amb uns quants voluntaris,
de xofer per tal de donar un servei molt primari però essencial d’ambulància a Morella i
la comarca. Eren temps més complicats per a l’activitat de la Creu Roja. El transport
de la sang es feia mitjançant els seus vehicles molt abans de que l’ajuntament primer,
i molt més recentment, la Generalitat es fera càrrec del servei d’anàlisi tan essencial
per als nostres malalts i majors.
La funció social i d’integració de la gent jove per a permetre-los complir les seues
obligacions amb l’Estat fins a la seua desaparició en dates també molt recents, en la
forma de servei militar, o de prestació social substitutòria prop de casa també va ser
un dels elements en els que Jesús va participar i va permetre que la gent de Morella
poguere combinar eixos deures amb la possibilitat de continuar estudiant o de
col·laborar en el sosteniment de les càrregues familiars sense tenir que estar a
Castelló en el més prop dels casos.
L’avanç de la nostra autonomia i l’assumpció de competències per part de la
Generalitat tant en matèria de Sanitat com de Benestar Social ha permès canviar de
perspectives i ampliar cap a un altre tipus de voluntariat les funcions que avui en dia
desenvolupa la Creu Roja.
Jesús, en els seus 15 anys de presidència de la Creu Roja de Morella, no només ha
contemplat eixa transició amb complaença i satisfacció pels avanços aconseguits, sinó
que ha segut peça clau activa per a la dinamització, transformació i evolució d’aquesta
molt dinàmica Creu Roja de Morella que coneixem amb tanta quantitat de voluntaris i
una agenda plena d’activitats que rebosen solidaritat i entrega als demés en les seues
actuacions.
Jesús Tosca Flores, des de la seua activitat en la Creu Roja de Morella, ha aconseguit
que la nostra ciutat sigue també un referent en solidaritat i en la lluita per el treball en
favor dels que ho han necessitat, sent tot un referent i exemple per a les noves
generacions i que a l’entendre d’aquesta corporació deu ser reconegut degudament
amb la concessió que avui es proposa, i que volem fer extensiva de a tots els
voluntaris de Creu Roja amb la entrega personal a Jesús d’aquesta distinció.
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.
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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 Jesús Tosca Flores amplament reuneix aquests requisits.
Es per això que es demana a l’aprovació del present Plenari:
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 Jesús
Tosca Flores.
SEGON.- La distinció serà lliurada en Seu Municipal el proper 7 de gener de 2008.”
“ PROPOSICIÓ DE LA CREU DE SANTA LLÚCIA A MANUEL MILIÁN MESTRE
PRIMER.- Manuel Milián Mestre va nàixer a Forcall el 14 de juliol de 1943 sent el
major d’una família de quatre germans combinant la seua infantesa entre Forcall i
Morella, on el seu oncle Manuel Milián boix, exercia les seues funcions sacerdotals i
d’investigació històrica.
A partir de 1965 cursa estudis de Filosofia i Lletres en la Universitat Central de
Barcelona, sent llicenciat actualment en Geografia i Història per aquesta Universitat.
El seu interès per Morella el fa escriure, al 1967, sent encara un estudiant, “Morella y
sus puertos”, un dels llibres més referenciats pels autors en quant a la varietat de
temes que tracten sobre la nostra terra, tots relacionats amb la seua història,
patrimoni, costums i tradicions. El títol del seu llibre i l’ús que dona al terme Els Ports,
fou, ja als anys 60 del segle XX, tot un banderí intel·lectual per a poder fonamentar
uns anys després, la denominació i reivindicació de la nostra actual comarca.
Altres llibres, relatius a l’Església Arxiprestal, a l’orgue de Torull, als Sexennis de
Morella o la guia turística “Tot Morella”, el converteixen en una de les persones que
fora de Morella més ha escrit sobre la nostra ciutat i amb més erudició i entusiasme
per la seua terra.
En la seua trajectòria política també hi ha que destacar diverses fites que el fan un
morellà de projecció nacional indiscutible. Col·laborador de Manuel Fraga des dels
inicis dels anys 70, fundador de GODSA, institut que seria el germen de Alianza
Popular, de la que també va estar en els primers moments de la democràcia.
Moments importants de la seua aportació a la democràcia, i que segur algun dia
relatarà amb més profusió, la seua intermediació per tal d’aconseguir que el president
Tarradellas retornara de l’exili fins a Catalunya. Després, ja en el Partit Popular,
ocuparà un escó en les Corts Generals de Madrid sent diputat per Barcelona des de
1989 fins a 2000.
Innumerables articles periodístics, assaig i d’anàlisi es troben a dia d’avui sobre la
signatura de Manuel Milián Mestre, que va iniciar el seu camí en els programes de
Radio Morella (1963-1965). El seu pas per nombroses publicacions de rellevància ha
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segut evident i ha deixat la seua empremta, tals com el diari El Pais, del que ha segut
membre del consell d’administració, i del que es exemple del seu talant lliberal,
democràtic i tolerant.
En tot moment de la seua vida personal i professional Manuel Milián Mestre ha portat
el nom de Morella fora de les seues muralles per tal de millorar la seua projecció
exterior, promocionant-la i dedicant-li gran part dels seus esforços per tal de que sigue
una ciutat coneguda i reconeguda en qualsevol lloc on ha estat, que no han segut
pocs, i que a l’entendre d’aquesta corporació deu ser reconegut degudament amb la
concessió que avui es proposa.
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 Manuel Milián Mestre amplament reuneix aquests requisits.
Es per això que es demana a l’aprovació del present Plenari:
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
Milián Mestre.
SEGON.- La distinció serà lliurada en Seu Municipal el proper 7 de gener de 2008.”
Pren la paraula el Sr. Sangüesa qui manifesta que sempre es important reconèixer i
agrair a la gent que treballa pel poble.
Pren la paraula el Sr. Puig qui vol manifestar la satisfacció per que una vegada més
s’aproven per unanimitat, aquestes propostes de concessió de la Creu de Santa
Llúcia, intentant que entre tots es fomente la convivència i el treball comú.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda aprovar les propostes d’alcaldia tal i com
venen redactades.
I sense d’altres temes a tractar s’alça la sessió sent les nou 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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