ACTA - 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.

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA PLE DEL DIA 25 DE SETEMBRE DE 2015
Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la Ciutat de València, a les 14.28 hores del
dia 25 de setembre de 2015, s’obri la sessió davall la presidència de l'alcalde, Sr. Joan Ribó
Canut. Hi assistixen els tinents i les tinentes d'alcalde, Sr. Joan Calabuig Rull, Sr. Jordi Peris
Blanes, Sra. Consol Castillo Plaza, Sr. Sergi Campillo Fernández, Sra. Sandra Gómez López, Sr.
Giuseppe Grezzi, Sra. María Oliver Sanz, Sr. Vicent Sarrià i Morell, Sra. Pilar Soriano Rodríguez
i Sra. Glòria Tello Company; i dels regidors i de les regidores Sr. Pere Sixte Fuset i Tortosa, Sra.
Isabel Lozano Lázaro, Sr. Carlos Galiana Llorens, Sra. Maite Girau Melià, Sr. Ramón Vilar
Zanón, Sr. Roberto Jaramillo Martínez, Sr. Alfonso Novo Belenguer, Sra. Beatriz Simón
Castellets, Sr. Eusebio Monzó Martínez, Sr. Vicente Igual Alandete, Sra. Mª Àngels Ramón-Llin
Martínez, Sr. Cristóbal Grau Muñoz, Sr. Félix Crespo Hellín, Sr. Alberto Mendoza Seguí, Sra.
Mª Jesús Puchalt Farinós, Sr. Fernando Giner Grima, Sr. Narciso Estellés Escorihuela, Sra. Mª
Amparo Picó Peris, Sra. Mª Dolores Jiménez Díaz, Sr. Santiago Benlliure Moreno y Sr. Manuel
Camarasa Navalón.
Hi assistixen, així mateix, el secretari general i del Ple, Sr. Pedro García Rabasa, i
l'interventor general municipal, Sr. Ramón Brull Mandingorra.
Excusa la seua assistència la Sra. Lourdes Bernal Sanchis.
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RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01905-2015-000107-00
PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE:
DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT I ESPORTS, I
CULTURA.-Proposa aprovar el nomenament deLSr. Carles Dolç Soriano com aFill Predilecte
de la Ciutat.
"S'inicia l'expedient per moció de la tinenta d'alcalde delegada d'Acció Cultural, en què es
proposa iniciar actuacions encaminades a nomenar Fill Predilecte de la Ciutat de València a
favor del Sr. Carles Dolç Soriano.
Dita proposada és aprovada pel Ple de l'Ajuntament en sessió ordinària de 30 de juliol del
2015.
En execució del mencionat acord i de conformitat amb el que establix l'article 19 del
Reglament d'Honors i Distincions, l'Alcaldia nomena instructora del procediment a la Sra.
María Oliver Sanz, tinenta d'alcalde delegada d'Acció Cultural.
A continuació, la Sra. instructora recolzada per totes les informacions practicades i amb
els informes emesos pel Sr. Francisco Pérez Puche, cronista oficial de la ciutat de València, i pel
Sr. ******, arquitecte, proposa concedir la dita distinció, donats els mèrits que concorren en el
Sr. Carles Dolç Soriano.
Als fets exposats s'apliquen les següents consideracions jurídiques:
El règim jurídic aplicable ve determinat per allò que s'ha preceptuat en el Reglament de
Concessió d'Honors i Distincions aprovat en sessió extraordinària del Ple de l'Ajuntament el 20
de desembre de 1984, modificat l'11 de febrer de 1994, i concretament pel que disposa l'apartat
tercer de l'article 1r i pels articles 3, 4, 16, 18 i 19.
El procediment previst per a la concessió d'honors i distincions ve previst en els articles 16
i següents de l'esmentat text legal, el qual consta de dos fases diferents: la primera en què
s'acorda la iniciació de l'expedient i la segona que es pronuncia sobre la concessió o denegació
de la distinció de què es tracte.
De conformitat amb els anteriors fets i fonaments de dret i amb el dictamen de la Comissió
de Desenvolupament Humà, Educació, Joventut i Esports, i Cultura,el Ple de l'Ajuntament
acorda:
Únic. Concedir el nomenament de Fill Predilecte de la Ciutat de València a favor de
l’arquitecte, urbanista, mestre i ciutadà, Sr. Carles Dolç Soriano, com a reconeixement de la
seua trajectòria professional en el camp de l’arquitectura, amb una forma de posar-la en
pràctica humana i sostenible. Mestre de gran qualitat humana, compromés amb la democràcia i
les llibertats."
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Voten a favor els/les 17 Srs./Sres. regidors/es dels Grups Compromís, Socialista i València
en Comú; fan constar la seua abstenció els/les 15 Srs./Sres. regidors/es dels Grups Popular i
Ciutadans presents en la sessió.
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RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01905-2015-000108-00
PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE:
DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT I ESPORTS, I CULTURA.Proposa aprovar el nomenament de lala Sra. Alejandra Soler Gilabert com aFilla Predilecta de
la Ciutat.
"S'inicia l'expedient per moció de la tinenta d'alcalde delegada d'Acció Cultural, en què es
proposa iniciar actuacions encaminades a nomenar Filla Predilecta de la Ciutat de València a
favor de la Sra. Alejandra Soler Gilabert.
Dita proposada és aprovada pel Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària de 30 de juliol del
2015.
En execució del mencionat acord i de conformitat amb el que establix l'article 19 del
Reglament d'Honors i Distincions, l'Alcaldia nomena instructora del procediment a la Sra.
María Oliver Sanz, tinenta d'alcalde delegada d'Acció Cultural.
A continuació, la Sra. instructora recolzada per totes les informacions practicades i amb
els informes emesos pel Sr. Francisco Pérez Puche, cronista oficial de la ciutat de València, i pel
Sr. Manuel García, crìtic d’art i autor de diversos llibres sobre l’exili, proposa concedir la dita
distinció donats els mèrits que concorren en la Sra. Alejandra Soler Gilabert.
Als fets exposats s'apliquen les següents consideracions jurídiques:
El règim jurídic aplicable ve determinat per allò que s'ha preceptuat en el Reglament de
Concessió d'Honors i Distincions aprovat en sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament el 20
de desembre de 1984, modificat l'11 de febrer de 1994, i concretament pel que disposa l'apartat
tercer de l'article 1r i pels articles 3, 4, 16, 18 i 19.
El procediment previst per a la concessió d'honors i distincions ve previst en els articles 16
i següents de l'esmentat text legal, el qual consta de dos fases diferents: la primera en què
s'acorda la iniciació de l'expedient i la segona que es pronuncia sobre la concessió o denegació
de la distinció de què es tracte.
De conformitat amb els anteriors fets i fonaments de dret i amb el dictamen de la Comissió
de Desenvolupament Humà, Educació, Joventut i Esports, i Cultura, el Ple de l’Ajuntament
acorda:

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE 25 DE SETEMBRE DE 2015

3

ACTA - PLE

Únic. Concedir el nomenament de Filla Predilecta de la Ciutat de València a favor de la
professora Sra. Alejandra Soler Gilabert, com a reconeixement de la seua dilatada labor en el
camp de la docència, ciutadana insigne d’immensa qualitat humana. Intel.lectual i professional,
ferma defensora de les llibertats."
Voten a favor els/les 17 Srs./Sres. regidors/es dels Grups Compromís, Socialista i València
en Comú; fan constar la seua abstenció els/les 15 Srs./Sres. regidors/es dels Grups Popular i
Ciutadans presents en la sessió.
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RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01905-2015-000109-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT I ESPORTS, I CULTURA.Proposa aprovar la concessió de la Medalla d'Or de la Ciutat de València a la Ciutat de l'Artista
Faller.
"S'inicia l'expedient per moció dels Grups Municipals Ciutadans, Compromís, Socialista,
València en Comú i Partit Popular en què es proposa iniciar actuacions encaminades a concedir
la Medalla d’Or de la Ciutat de València a favor de la Ciutat de l’Artista Faller.
Dita proposada és aprovada pel Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària de 30 de juliol del
2015.
En execució del mencionat acord i de conformitat amb el que establix l'article 19 del
Reglament d'Honors i Distincions, l'Alcaldia nomena instructora del procediment a la Sra.
María Oliver Sanz, tinenta d'alcalde delegada d'Acció Cultural.
A continuació, la Sra. instructora recolzada per totes les informacions practicades i amb
l'informe emés pel Sr. Francisco Pérez Puche, cronista oficial de la ciutat de València, proposa
concedir la dita distinció, donats els mèrits que concorren en la Ciutat de l’Artista Faller.
Als fets exposats s'apliquen les següents consideracions jurídiques:
El règim jurídic aplicable ve determinat per allò que s'ha preceptuat en el Reglament de
Concessió d'Honors i Distincions aprovat en sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament el 20
de desembre de 1984, modificat l'11 de febrer de 1994, i concretament pel que disposa l'apartat
tercer de l'article 1r i pels articles 3, 4, 16, 18 i 19.
El procediment previst per a la concessió d'honors i distincions ve previst en els articles 16
i següents de l'esmentat text legal, el qual consta de dos fases diferents: la primera en què
s'acorda la iniciació de l'expedient i la segona que es pronuncia sobre la concessió o denegació
de la distinció de què es tracte.
De conformitat amb els anteriors fets i fonaments de dret i amb el dictamen de la Comissió
de Desenvolupament Humà, Educació, Joventut i Esports, i Cultura, el Ple de l'Ajuntament
acorda:
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Únic. Concedir la Medalla d'Or de la Ciutat de València a favor de tot el conjunt de
mestres, artistes fallers i professionals que desenvolupen la seua labor en la localització de la
Ciutat de l'Artista Faller, materialitzada la seua entrega en el mestre major o persona
descendent d'algun dels impulsors d'este projecte, com a representant de tot el col·lectiu, com a
reconeixement del seu treball col·lectiu i dinàmic en un espai singular arrelat en la identitat
d’una ciutat i d’un poble."
L'acord s'adopta per unanimitat de tots els regidors i totes les regidores presents en la
sessió.
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RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01905-2015-000113-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT I ESPORTS, I CULTURA.Proposa aprovar la concessió de la Medalla d'Or de la Ciutat al Mercat Central de València.
"S'inicia l'expedient per moció presentada per tots els Grups Polítics Municipals en què es
proposa iniciar actuacions encaminades a concedir la Medalla d’Or de la Ciutat de València a
favor del Mercat Central de València.
Dita proposada és aprovada pel Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària de 30 de juliol del
2015.
En execució del mencionat acord i de conformitat amb el que establix l'article 19 del
Reglament d'Honors i Distincions, l'Alcaldia nomena instructora del procediment a la Sra.
María Oliver Sanz, tinenta d'alcalde delegada d'Acció Cultural.
A continuació, la Sra. instructora recolzada per totes les informacions practicades i amb
l'informe emés pel Sr. Francisco Pérez Puche, cronista oficial de la ciutat de València, proposa
concedir la dita distinció, donats els mèrits que concorren en el Mercat Central de València.
Als fets exposats s'apliquen les següents consideracions jurídiques:
El règim jurídic aplicable ve determinat per allò que s'ha preceptuat en el Reglament de
Concessió d'Honors i Distincions aprovat en sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament el 20
de desembre de 1984, modificat l'11 de febrer de 1994, i concretament pel que disposa l'apartat
tercer de l'article 1r i pels articles 3, 4, 16, 18 i 19.
El procediment previst per a la concessió d'honors i distincions ve previst en els articles 16
i següents de l'esmentat text legal, el qual consta de dos fases diferents: la primera, en la que
s'acorda la iniciació de l'expedient i la segona que es pronuncia sobre la concessió o denegació
de la distinció de què es tracte.
De conformitat amb els anteriors fets i fonaments de dret i amb el dictamen de la Comissió
de Desenvolupament Humà, Educació, Joventut i Esports, i Cultura, el Ple de l’Ajuntament
acorda:
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Únic. Concedir la Medalla d'Or de la Ciutat de València a favor del Mercat Central de
València, com a reconeixement del centenari de l’inici de la seua construcció. Emplaçament de
l’excel·lent quefer diari del seus comerciants. Edifici emblemàtic de la ciutat i signe d’identitat
del poble valencià."
L'acord s'adopta per unanimitat de tots els regidors i totes les regidores presents en la
sessió.

L’alcalde-president alça la sessió a les 14.32 hores, de la qual, com a secretari, estenc esta
acta amb el vistiplau de la presidència.
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