ACTA DE PLE

En este documento, de contener datos de carácter personal objeto de protección, éstos se encuentran
omitidos -sustituidos por asteriscos (*)- en cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO CELEBRADA
EL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2013.

En la Casa Consistorial de la Ciudad de Valencia, siendo las dieciséis horas y
treinta y un minutos del día veintisiete de septiembre de dos mil trece, se abre la sesión
bajo la Presidencia de la Excma. Sra. Alcaldesa D.ª Rita Barberá Nolla; asisten los
Ilmos. Sres. y las Ilmas. Sras. Tenientes de Alcalde D. Alfonso Grau Alonso, D. Miquel
Domínguez Pérez, D. Silvestre Senent Ferrer, D. Vicente Igual Alandete, D. Ramón
Isidro Sanchis Mangriñán, D. Alfonso Novo Belenguer, Dª Mª Àngels Ramón-Llin
Martínez, D. Cristóbal Grau Muñoz y Dª Mª Irene Beneyto Jiménez de Laiglesia; los
Sres. Concejales y las Sras. Concejalas Dª Mª Jesús Puchalt Farinós, D. Francisco Lledó
Aucejo, D. Félix Crespo Hellín, D. Vicente Aleixandre Roig, Dª Beatriz Simón
Castellets, D. Juan Vicente Jurado Soriano, Dª Ana Albert Balaguer, D. Emilio del Toro
Gálvez, D. Alberto Mendoza Seguí, D. Joan Calabuig Rull, D. Salvador Broseta
Perales, Dª Anaïs Menguzzato García, D. Vicent Manuel Sarrià Morell, Dª Isabel Dolz
Muñoz, D. Pedro Miguel Sánchez Marco, Dª Pilar Calabuig Pampló, D. Félix Melchor
Estrela Botella, D. Joan Ribó Canut, Dª Consol Castillo Plaza, Dª Mª Pilar Soriano
Rodríguez, D. Amadeu Sanchis i Labiós y Dª Rosa Albert Berlanga. Asimismo, asiste el
Sr. Secretario General del Pleno, D. Pedro García Rabasa, y el Sr. Interventor General
Municipal, D. Ramón Brull Mandingorra.
Excusa su asistencia la Sra. Concejala Dª Lourdes Bernal Sanchis.
________________________
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ORDEN DEL DÍA

La delegada de Cultura, Sra. Beneyto, manifiesta:
“Excelentísima alcaldesa, ilustres concejales.
Para el presente año 2013, la Concejalía de Cultura propone el nombramiento
de tres ilustres valencianos como hijos adoptivos y predilecto de la ciudad, y la
concesión de dos medallas de oro a instituciones arraigadas en el tejido social y cultural
de Valencia.
En primer lugar, se propone el nombramiento como Hijo Adoptivo de la
Ciudad al compositor y director de orquesta Bernardo Adam Ferrero. Nacido en
Algemessí, formado en el Conservatorio Superior de Música de Valencia y con estudios
en Madrid, Roma, París y Siena. Ha sido director titular de varias bandas e invitado en
numerosas orquestas, es Doctor Honoris Causa por la Universidad de Sidney y
actualmente es director de la Real Camerata Española y de la Orquesta de Cámara de
Valencia.
Igualmente, se nombra Hijo Adoptivo de la Ciudad de Valencia al crítico de
arte Tomás Llorens Serra. Nacido en Almassora en 1936 y de amplia formación
universitaria, ha sido profesor en numerosos centros de España e Inglaterra. Y entre sus
cargos destacan los de director del IVAM, del Centro de Arte Reina Sofía y conservador
jefe del Museo Thyssen-Bornemisza. Es autor de varios libros y estudios, y es Medalla
de Oro al Mérito de las Bellas Artes.
En tercer lugar, proponemos el nombramiento como Hijo Predilecto de la
Ciudad de Valencia al poeta y filólogo Jaime Siles Ruiz, catedrático de Filología
Clásica de la Universidad de Valencia y presidente de la Sociedad Española de Estudios
Clásicos. Nacido en 1951, estudió en Salamanca y con posterioridad amplió estudios, y
siendo catedrático investigó en Alemania. Es profesor titular y visitante de innumerables
universidades españolas, europeas y americanas, así como agregado y asesor cultural en
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delegaciones de España. Su obra poética ha recibido los más importantes premios en
lengua española, sus ensayos y sus críticas son alabados.
Por otra parte, proponemos que se conceda la Medalla de Oro de la Ciudad a
favor de la Escuela Coral Pequeños Cantores de Valencia. Fundada el año 1963 por
Jesús Ribera Faig, su finalidad fue la creación de un coro que contribuyese a la
formación musical de niños y adolescentes. Este objetivo, medio siglo después, se ha
visto cumplido con la participación de los Pequeños Cantores en diversos conciertos en
Valencia, España y Europa, y la colaboración con orquestas y en óperas. Doscientos
veinte niños y adolescentes de los dos sexos forman parte de los cuatro coros existentes
en función de la edad. Con el tiempo, la escuela coral se ha convertido en un vivero de
cantantes o profesores.
Del mismo modo, se propone conceder la Medalla de Oro de la Ciudad de
Valencia a favor de la ONCE y de la Fundación ONCE. La ONCE nace en 1938, hace
ahora 75 años, y su labor continuada desde aquella fecha tanto en el ámbito de la mejora
de vida para este colectivo como por su implicación en la vida social y cultural de
Valencia merece destacarse. Por su parte, la Fundación ONCE, nacida en 1988, hace
ahora 25 años, es meritoria ya que se presenta como instrumento de cooperación y de
solidaridad de los ciegos españoles hacia otros colectivos con discapacidad.
Por todo lo dicho, y de acuerdo al Reglamento de Honores y distinciones del
Ayuntamiento de Valencia, concurren méritos más que suficientes, para que el Pleno
apruebe hoy la concesión de estos galardones.
Muchas gracias.”

1.
“El Servici d’Acció Cultural emet un informe i una proposta d’acord en
referència a l’expedient núm. 01905/2012/77, sobre concedir títol de Fill Adoptiu de la
Ciutat a favor del músic i compositor Sr. Bernardo Adam Ferrero, el contingut del qual
és el següent informe:
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S'incoa el present expedient per mitjà d’una moció presentada per la tinent
d’alcalde delegada de Cultura, en la qual es proposa iniciar actuacions encaminades a
concedir el títol de Fill Adoptiu de la Ciutat a favor del músic i compositor Sr. Bernardo
Adam Ferrero. S'acompanya a la citada proposta nombroses adhesions presentades tant
per particulars com per les associacions que a continuació es detallen:
Associació de Festes de la Purísima.
Associació d'Estudis del Cant Valencià (AECV).
Lo Rat Penat. Societat d'Amadors dels Glòries Valencianes.
Banda Municipal de Bilbao.
Societat General d'Autors i Editors (SGAE).
Classic World Sound, SL/Vers.
Maddalosso & Guerrer.
La proposta és aprovada pel Ple de l'Ajuntament en sessió ordinària realitzada
el dia 31 de maig de 2013.
En execució del dit acord i de conformitat amb el que establix l'article 19 del
Reglament d'Honors i Distincions, l'alcaldia-presidència nomena instructora en el
procediment a la Sra. Mª Irene Beneyto Jiménez de Laiglesia, tinent d’alcalde delegada
de Cultura.
A continuació, la Sra. instructora recolzada per totes les informacions
practicades i amb l'informe emés per Sr. ******, subdirector de Música del Palau de la
Música i intendent de l’Orquestra de València, proposa concedir l'esmentada distinció
tenint en compte els mèrits que concorren en el Sr. Bernardo Adam Ferrero.
Dels fets exposats, es desprenen les consideracions d'orde jurídic que a
continuació es relacionen:
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Primera. Que les actuacions realitzades formen part de l'àmbit de competències
municipals, segons el que establix l'article 25 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora de
les Bases de Règim Local.
Segona. Que el Règim Jurídic aplicable és determinat per tot allò que s'ha
preceptuat en el Reglament d'Honors i Distincions aprovat pel Ple de l'Ajuntament en
sessió extraordinària realitzada el dia 20 de desembre de 1984, modificat l’11 de febrer
de 1994 i, en concret, pel que disposa l’apartat tercer de l’article 1er. i pels articles
3,4,16,18 i 19.
Requisits degudament formalitzats al llarg del procediment.
Tercera. Finalment, i segons els arts. 124 del Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals, aprovat per Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre (BOE núm. 305, de 22 de desembre de 1986), i 20 i 21
de l'esmentat Reglament d'Honors i Distincions, és procedent dictaminar a la Comissió
de Cultura i Educació, la qual proposarà la concessió o denegació del mencionat honor,
que posteriorment elevarà la proposta al Ple de la corporació.
En virtut de tot el que s'ha exposat i de conformitat amb el dictamen de la
Comissió de Cultura i Educació, l’Ajuntament Ple per unanimitat acorda:
Únic. Concedir el títol de Fill Adoptiu de la Ciutat de Valencia a favor del
músic i compositor Sr. Bernardo Adam Ferrero, en reconeixement al seu brillant i
dilatada trajectòria professional en el camp de la música. Creatiu de gran personalitat i
prestigi dins i fora de les nostres fronteres, sempre vinculat a la seua terra. Director,
pedagog i compositor versàtil, estímul i suport per a futurs professionals.”

2.
“El Servici d’Acció Cultural emet un informe i una proposta d’acord en
referència a l’expedient núm. 01905/2012/94, sobre concedir títol de Fill Adoptiu de la
Ciutat a favor de l’historiador de l’art Sr. Tomàs Llorens Serra, el contingut del qual és
el següent informe:
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S'incoa el present expedient per mitjà d’una moció presentada per la tinent
d’alcalde delegada de Cultura en la qual es proposa iniciar actuacions encaminades a
concedir el títol de Fill Adoptiu de la Ciutat a favor de l’historiador de l’art Sr. Tomàs
Llorens Serra.
La proposta és aprovada pel Ple de l'Ajuntament en sessió ordinària realitzada
el dia 31 de maig de 2013.
En execució del dit acord i, de conformitat amb el que establix l'article 19 del
Reglament d'Honors i Distincions, l'alcaldia-presidència nomena instructora en el
procediment a la Sra. Mª Irene Beneyto Jiménez de Laiglesia, tinent d’alcalde delegada
de Cultura.
A continuació, la Sra. instructora recolzada per totes les informacions
practicades i amb els informes del Sr. ******, cap de l’Oficina Tècnica de Cultura, i pel
Sr. ******, proposa concedir l'esmentada distinció, tenint en compte els mèrits que
concorren en el Sr. Tomás Llorens Serra.
Dels fets exposats, es desprenen les consideracions d'orde jurídic que a
continuació es relacionen:
Primera. Que les actuacions realitzades formen part de l'àmbit de competències
municipals, segons el que establix l'article 25 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora de
les Bases de Règim Local.
Segona. Que el Règim Jurídic aplicable és determinat per tot allò que s'ha
preceptuat en el Reglament d'Honors i Distincions aprovat pel Ple de l'Ajuntament en
sessió extraordinària realitzada el dia 20 de desembre de 1984, modificat l’11 de febrer
de 1994 i, en concret, pel que disposa l’apartat tercer de l’article 1er. i pels articles
3,4,16,18 i 19.
Requisits degudament formalitzats al llarg del procediment.
Tercera. Finalment, i segons els arts. 124 del Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals, aprovat per Reial Decret
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2568/1986, de 28 de novembre (BOE núm. 305, de 22 de desembre de 1986), i 20 i 21
de l'esmentat Reglament d'Honors i Distincions, és procedent dictaminar a la Comissió
de Cultura i Educació, la qual proposarà la concessió o denegació del mencionat honor,
que posteriorment elevarà la proposta al Ple de la corporació.
En virtut de tot el que s'ha exposat i de conformitat amb el dictamen de la
Comissió de Cultura i Educació, l’Ajuntament Ple per unanimitat acorda:
Únic. Concedir el títol de Fill Adoptiu de la Ciutat de Valencia a favor de
l´historiador de l’art Sr. Tomás Llorens Serra, en reconeixement a la seua trajectòria
humana i professional. Professor, escriptor i investigador museístic minuciós. Figura
clau per a l’enteniment de l’art i la seua història.”

3.
“El Servici d’Acció Cultural emet un informe i una proposta d’acord en
referència a l’expedient núm. 01905/2012/181, sobre concedir la Medalla d'Or de la
Ciutat a favor de l’Escola Coral Xicotets Cantors de València, el contingut del qual és el
següent informe:
S'incoa el present expedient per mitjà d’una moció presentada per la tinent
d’alcalde delegada de Cultura, en la qual es proposa iniciar actuacions encaminades a
concedir la Medalla d'Or de la Ciutat a favor de l’Escola Coral Xicotets Cantors de
València. S'acompanya a dita proposta nombroses adhesions presentades.
La proposta és aprovada pel Ple de l'Ajuntament en sessió ordinària realitzada
el dia 31 de maig de 2013.
En execució del dit acord i, de conformitat amb el que establix l'article 19 del
Reglament d'Honors i Distincions, l'alcaldia-presidència nomena instructora en el
procediment a la Sra. Mª Irene Beneyto Jiménez de Laiglesia, tinent d’alcalde delegada
de Cultura.
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A continuació, la Sra. instructora recolzada per totes les informacions
practicades i amb els informes emesos pel Sr. ******, subdirector de Música del Palau
de la Música i Intendent de l’Orquestra de València i pel Sr. ******, director del
Conservatori Municipal de Música José Iturbi, proposa concedir l'esmentada distinció,
tenint en compte els mèrits que concorren en l’Escola Coral Xicotets Cantors de
València.
Dels fets exposats, es desprenen les consideracions d'orde jurídic que a
continuació es relacionen:
Primera. Que les actuacions realitzades formen part de l'àmbit de competències
municipals, segons el que establix l'article 25 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora de
les Bases de Règim Local.
Segona. Que el Règim Jurídic aplicable és determinat per tot allò que s'ha
preceptuat en el Reglament d'Honors i Distincions aprovat pel Ple de l'Ajuntament en
sessió extraordinària realitzada el dia 20 de desembre de 1984, modificat l’11 de febrer
de 1994 i, en concret, pel que disposa l’apartat tercer de l’article 1er. i pels articles
3,4,16,18 i 19.
Requisits degudament formalitzats al llarg del procediment.
Tercera. Finalment, i segons els arts. 124 del Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals, aprovat per Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre (BOE núm. 305, de 22 de desembre de 1986), i 20 i 21
de l'esmentat Reglament d'Honors i Distincions, és procedent dictaminar a la Comissió
de Cultura i Educació, la qual proposarà la concessió o denegació del mencionat honor,
que posteriorment elevarà la proposta al Ple de la corporació.
En virtut de tot el que s'ha exposat i de conformitat amb el dictamen de la
Comissió de Cultura i Educació, l’Ajuntament Ple per unanimitat acorda:
Únic. Concedir la Medalla de la Ciutat, en la categoria d'Or, a favor de l’Escola
Coral Xicotets Cantors de València, en reconeixement als seus 50 anys de contribució a
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la formació musical de xiquets i adolescents en els valors de convivència, amistat i
qualitats humanístiques que, unides a l'entusiasme motivat per l'amor a la música, han
obert un camí en el futur del cant coral.”

4.
“El Servici d’Acció Cultural emet un informe i una proposta d’acord en
referència a l’expedient núm. 01905/2013/75, sobre concedir el títol de Fill Adoptiu de
la Ciutat a favor del poeta Sr. Jaime Siles Ruiz, el contingut del qual és el següent
informe:
S'incoa el present expedient per mitjà d’una moció presentada per la tinent
d’alcalde delegada de Cultura, en la qual es proposa iniciar actuacions encaminades a
concedir el títol de Fill Adoptiu de la Ciutat a favor del poeta Sr. Jaime Siles Ruiz.
La proposta és aprovada pel Ple de l'Ajuntament en sessió ordinària realitzada
el dia 31 de maig de 2013.
En execució del dit acord i, de conformitat amb el que establix l'article 19 del
Reglament d'Honors i Distincions, l'alcaldia-presidència nomena instructora en el
procediment a la Sra. Mª Irene Beneyto Jiménez de Laiglesia, tinent d’alcalde delegada
de Cultura.
A continuació, la Sra. instructora recolzada per totes les informacions
practicades i amb el informe emés per la Sra. ******, cap de Secció de Biblioteques I,
proposa concedir l'esmentada distinció, tenint en compte els mèrits que concorren en el
Sr. Jaime Siles Ruiz.
Dels fets exposats, es desprenen les consideracions d'orde jurídic que a
continuació es relacionen:
Primera. Que les actuacions realitzades formen part de l'àmbit de competències
municipals, segons el que establix l'article 25 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora de
les Bases de Règim Local.
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Segona. Que el Règim Jurídic aplicable és determinat per tot allò que s'ha
preceptuat en el Reglament d'Honors i Distincions aprovat pel Ple de l'Ajuntament en
sessió extraordinària realitzada el dia 20 de desembre de 1984, modificat l’11 de febrer
de 1994 i, en concret, pel que disposa l’apartat tercer de l’article 1er. i pels articles
3,4,16,18 i 19.
Requisits degudament formalitzats al llarg del procediment.
Tercera. Finalment, i segons els arts. 124 del Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals, aprovat per Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre (BOE núm. 305, de 22 de desembre de 1986), i 20 i 21
de l'esmentat Reglament d'Honors i Distincions, és procedent dictaminar a la Comissió
de Cultura i Educació, la qual proposarà la concessió o denegació del mencionat honor,
que posteriorment elevarà la proposta al Ple de la corporació.
En virtut de tot el que s'ha exposat i de conformitat amb el dictamen de la
Comissió de Cultura i Educació, l’Ajuntament Ple per unanimitat acorda:
Únic. Concedir el títol de Fill Predilecte de la Ciutat de Valencia a favor del
poeta Sr. Jaime Siles Ruiz, en reconeixement a la seua trajectòria professional i
intel·lectual. Professor i poeta, divulgador, escriptor incansable i sensible al seu temps,
referent de prestigi per a tots els valencians.”

5.
“El Servici d’Acció Cultural emet un informe i una proposta d’acord en
referència a l’expedient núm. 01905/2013/76, sobre concedir la Medalla d'Or de la
Ciutat a favor de l’Organització ONCE/Fundació ONCE, el contingut del qual és el
següent informe:
S'incoa el present expedient per mitjà d’una moció presentada per la tinent
d’alcalde delegada de Cultura, en la qual es proposa iniciar actuacions encaminades a
concedir la Medalla d'Or de la Ciutat a favor de l’Organització ONCE/Fundació ONCE.
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La proposta és aprovada pel Ple de l'Ajuntament en sessió ordinària realitzada
el dia 31 de maig de 2013.
En execució del dit acord i, de conformitat amb el que establix l'article 19 del
Reglament d'Honors i Distincions, l'alcaldia-presidència nomena instructora en el
procediment a la Sra. Mª Irene Beneyto Jiménez de Laiglesia, tinent d’alcalde delegada
de Cultura.
A continuació, la Sra. instructora recolzada per totes les informacions
practicades i amb l'informe emés pel Sr. ******, president de l’Associació de Cronistes
Oficials del Regne de València, proposa concedir l'esmentada distinció, tenint en
compte els mèrits que concorren en l’Organització/Fundació ONCE.
Dels fets exposats, es desprenen les consideracions d'orde jurídic que a
continuació es relacionen:
Primera. Que les actuacions realitzades formen part de l'àmbit de competències
municipals, segons el que establix l'article 25 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora de
les Bases de Règim Local.
Segona. Que el Règim Jurídic aplicable és determinat per tot allò que s'ha
preceptuat en el Reglament d'Honors i Distincions aprovat pel Ple de l'Ajuntament en
sessió extraordinària realitzada el dia 20 de desembre de 1984, modificat l’11 de febrer
de 1994 i, en concret, pel que disposa l’apartat tercer de l’article 1er. i pels articles
3,4,16,18 i 19.
Requisits degudament formalitzats al llarg del procediment.
Tercera. Finalment, i segons els arts. 124 del Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals, aprovat per Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre (BOE núm. 305, de 22 de desembre de 1986), i 20 i 21
de l'esmentat Reglament d'Honors i Distincions, és procedent dictaminar a la Comissió
de Cultura i Educació, la qual proposarà la concessió o denegació del mencionat honor,
que posteriorment elevarà la proposta al Ple de la corporació.
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En virtut de tot el que s'ha exposat i de conformitat amb el dictamen de la
Comissió de Cultura i Educació, l’Ajuntament Ple per unanimitat acorda:
Únic. Concedir la Medalla de la Ciutat, en la seua categoria d'Or, a favor de
l'Organització ONCE/Fundació ONCE, en reconeixement als 75 anys de l'Organització i
25 de la Fundació. Pel seu compromís ètic. Des del treball col·lectiu es presenten com
l'instrument per a la integració laboral i la formació de persones amb discapacitat.
Cooperació, solidaritat i convivència són els seus valors i emblemes, propiciant la
millora de les condicions de vida de tots.”

____________________

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las dieciséis
horas y treinta y ocho minutos, extendiéndose la presente Acta, que firma conmigo la
Presidencia, de todo lo cual como secretario doy fe.

LA PRESIDENTA

SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 27 DE SEPTIEMBRE DE 2013

EL SECRETARIO

12

