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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 EL DIA 28 DE SETEMBRE DE 2017
Al saló de sessions de la casa consistorial de la ciutat de València, a les 16 hores i 26
minuts del dia 28 de setembre de 2017, s'obri la sessió davall la presidència de la segona tinenta
d'alcalde, Sr. María Oliver Sanz, per delegació de l'alcalde mitjançant Decret del dia de hui i en
aplicació del que disposa l'art. 124.5 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim
local, i l'art. 40 del Reglament orgànic del Ple. Hi assistixen l'alcalde, Sr. Joan Ribó Canut, els
tinents i les tinentes d'alcalde, Sra. Sandra Gómez López, Sra. Consol Castillo Plaza, Sr. Sergi
Campillo Fernández, Sra. Anaïs Menguzzato García, Sr. Giuseppe Grezzi, Sra. Neus Fábregas
Santana, 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, Sra. Lourdes Bernal Sanchis, Sr. Alberto Mendoza Seguí, Sr.
Fernando Giner Grima, Sr. Narciso Estellés Escorihuela, Sra. Mª Dolores Jiménez Díaz, Sr.
Santiago Benlliure Moreno i 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.
No hi assistixen la Sra. Mª Jesús Puchalt Farinós i la Sra. Mª Amparo Picó Peris.
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1
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02000-2017-000085-00
PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE:
DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT I ESPORTS, I CULTURA.
Proposa concedir la distinció de Fill Adoptiu, a títol pòstum, de la Ciutat de València a favor
del Sr. Cesáreo Fernández Álvarez.
"S'incoa el present expedient mitjançant moció presentada per la tinenta d'alcalde delegada
de Patrimoni i Recursos Culturals, en la qual es proposa iniciar actuacions encaminades a
concedir el títol de Fill Adoptiu a títol pòstum de la Ciutat de València al Sr. Cesáreo Fernández
Álvarez.
Aquesta proposta és aprovada pel Ple de l'Ajuntament en sessió ordinària celebrada el dia
29 de juny de 2017.
En execució de l'esmentat acord i de conformitat amb l'establit en l'article 19 del
Reglament d'honors i distincions, l'alcalde nomena instructora en el procediment a la Sra. Gloria
Tello Company, tinenta d'alcalde delegada de Patrimoni i Recursos Culturals.
Seguidament, la Sra. instructora, recolzada per totes les informacions practicades i amb els
informes del Cronista Oficial de la Ciutat de València i de la Confederació Empresarial
Valenciana, proposa concedir la citada distinció a causa dels mèrits que concorren en el Sr.
Cesáreo Fernández Álvarez.
Obren a l’expedient les adhesions a la proposta presentades per la Reial Societat
Econòmica d’Amics del País i la Cambra de Comerç de València.
Dels fets exposats es desprenen les consideracions d'orde jurídic que es relacionen a
continuació:
Primera. Que les actuacions realitzades formen part de l'àmbit de competències municipals,
segons allò que s'ha fixat en 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 ve determinat pel preceptuat en el Reglament
d'honors i distincions, aprovat pel Ple de l'Ajuntament en sessió extraordinària celebrada el dia 20
de desembre de 1984, i, en concret, pel que es disposa en els articles 1.2n, 5, 6, 7, 16 i 19.
Requisits tots ells, degudament emplenats al llarg del procediment.
Finalment, i a tenor dels 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 del citat Reglament d'honors i distincions,
procedeix dictaminar a la Comissió de Desenvolupament Humà, Joventut, Educació, Cultura i
Esports, la qual proposarà la concessió o denegació de l'esmentat honor, que posteriorment ha
d'elevar la proposta al Ple de la corporació.
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De conformitat amb els anteriors fets i fonaments de dret, i el dictamen de Comissió de
Desenvolupament Humà, Joventut, Educació, Cultura i Esports, el Ple de l'Ajuntament acorda:
Únic. Concedir la distinció de Fill Adoptiu de la Ciutat de València, a títol pòstum, a favor
del Sr. Cesáreo Fernández Álvarez, en reconeixement al seu ferm compromís social i amb la
democràcia. Sindicalista emprenedor i empresari defensor dels drets dels treballadors, exemple
de tolerància, diàleg i convivència."
L'acord s'adopta per unanimitat de tots els regidors i totes les regidores presents en la
sessió.
2
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02000-2017-000086-00
PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE:
DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT I ESPORTS, I CULTURA.
Proposa concedir el títol de Fill Adoptiu de la Ciutat de València a favor del Sr. José Mir
Pallardó.
"S'incoa el present expedient mitjançant moció presentada per la tinenta d'alcalde delegada
de Patrimoni i Recursos Culturals, en la qual es proposa iniciar actuacions encaminades a
concedir el títol de Fill Adoptiu de la Ciutat de València al Sr. José Mir Pallardó.
Aquesta proposta és aprovada pel Ple de l'Ajuntament en sessió ordinària celebrada el dia
29 de juny de 2017.
En execució de l'esmentat acord i de conformitat amb l'establit en l'article 19 del
Reglament d'honors i distincions, l'alcalde nomena instructora en el procediment a la Sra. Gloria
Tello Company, tinenta d'alcalde delegada de Patrimoni i Recursos Culturals.
Seguidament, la Sra. instructora, recolzada per totes les informacions practicades i amb els
informes del Cronista Oficial de la Ciutat de València i del degà de la Facultat de Medicina i
Odontologia de València, proposa concedir la citada distinció a causa dels mèrits que concorren
en el Sr. José Mir Pallardó.
Dels fets exposats es desprenen les consideracions d'orde jurídic que es relacionen a
continuació:
Primera. Que les actuacions realitzades formen part de l'àmbit de competències municipals,
segons allò que s'ha fixat en 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 ve determinat pel preceptuat en el Reglament
d'honors i Distincions, aprovat pel Ple de l'Ajuntament en sessió extraordinària celebrada el dia
20 de desembre de 1984, i, en concret, pel que es disposa en els articles 1.2n, 5, 6, 7, 16 i 19.
Requisits tots ells degudament emplenats al llarg del procediment.
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Finalment, i a tenor dels 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 del citat Reglament d'honors i distincions,
procedeix dictaminar a la Comissió de Desenvolupament Humà, Joventut, Educació, Cultura i
Esports, la qual proposarà la concessió o denegació de l'esmentat honor, que posteriorment ha
d'elevar la proposta al Ple de la corporació.
De conformitat amb els anteriors fets i fonaments de dret, i el dictamen de Comissió de
Desenvolupament Humà, Joventut, Educació, Cultura i Esports, el Ple de l'Ajuntament acorda:
Únic. Concedir la distinció de Fill Adoptiu de la Ciutat de València, a favor del Sr. José
Mir Pallardó, en reconeixement a la seua trajectòria professional i important tasca mèdica i
quirúrgica. S’ha convertit en referent internacional en trasplantaments que han proporcionat una
nova vida a milers de persones."
L'acord s'adopta per unanimitat de tots els regidors i totes les regidores presents en la
sessió.
3
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02000-2017-000087-00
PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE:
DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT I ESPORTS, I CULTURA.
Proposa concedir el títol de Filla Predilecta de la Ciutat de València a la Sra. Trinidad Simó
Terol.
"S'incoa el present expedient mitjançant moció presentada per la tinenta d'alcalde delegada
de Patrimoni i Recursos Culturals, en la qual es proposa iniciar actuacions encaminades a
concedir el títol de Filla Predilecta de la Ciutat de València a la Sra. Trinidad Simó Terol.
Aquesta proposta és aprovada pel Ple de l'Ajuntament en sessió ordinària celebrada el dia
29 de juny de 2017.
En execució de l'esmentat acord i de conformitat amb l'establit en l'article 19 del
Reglament d'honors i distincions, l'alcalde nomena instructora en el procediment a la Sra. Gloria
Tello Company, tinenta d'alcalde delegada de Patrimoni i Recursos Culturals.
Seguidament, la Sra. instructora, recolzada per totes les informacions practicades i amb els
informes del Cronista Oficial de la Ciutat de València i de la Real Academia de Bellas Artes de
San Carlos de València, proposa concedir la citada distinció a causa dels mèrits que concorren en
la Sra. Trinidad Simó Terol.
Dels fets exposats es desprenen les consideracions d'orde jurídic quees relacionen a
continuació:
Primera. Que les actuacions realitzades formen part de l'àmbit de competències municipals,
segons allò que s'ha fixat en 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 ve determinat pel preceptuat en el Reglament
d'honors i distincions, aprovat pel Ple de l'Ajuntament en sessió extraordinària celebrada el dia 20
de desembre de 1984, i, en concret, pel que es disposa en els articles 1.2n, 5, 6, 7, 16 i 19.
Requisits tots ells, degudament emplenats al llarg del procediment.
Finalment, i a tenor dels 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 del citat Reglament d'honors i distincions,
procedeix dictaminar a la Comissió de Desenvolupament Humà, Joventut, Educació, Cultura i
Esports, la qual proposarà la concessió o denegació de l'esmentat honor, que posteriorment ha
d'elevar la proposta al Ple de la corporació.
De conformitat amb els anteriors fets i fonaments de dret, i el dictamen de Comissió de
Desenvolupament Humà, Joventut, Educació, Cultura i Esports, el Ple de l'Ajuntament acorda:
Únic. Concedir la distinció de Filla Predilecta de la Ciutat de València, a favor de la Sra.
Trinidad Simó Terol, en reconeixement a una dilatada trajectòria dedicada a l’arquitectura i a
l’urbanisme, i a la seua contribució en la defensa del patrimoni valencià. Pionera del moviment
feminista a València, lluitadora constant per una ciutat més humana."
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-02000-2017-000088-00
PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE:
DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT I ESPORTS, I CULTURA.
Proposa concedir el títol de Fill Adoptiu de la Ciutat de València al Sr. Vicente Berenguer
Llopis.
"S'incoa el present expedient mitjançant moció presentada per la tinenta d'alcalde delegada
de Patrimoni i Recursos Culturals, en la qual es proposa iniciar actuacions encaminades a
concedir el títol de Fill Adoptiu de la Ciutat de València al Sr. Vicente Berenguer Llopis.
Aquesta proposta és aprovada pel Ple de l'Ajuntament en sessió ordinària celebrada el dia
29 de juny de 2017.
En execució de l'esmentat acord i de conformitat amb l'establit en l'article 19 del
Reglament d'honors i distincions, l'alcalde nomena instructora en el procediment a la Sra. Gloria
Tello Company, tinenta d'alcalde delegada de Patrimoni i Recursos Culturals.
Seguidament, la Sra. instructora, recolzada per totes les informacions practicades i amb el
informe del Cronista Oficial de la Ciutat de València, proposa concedir la citada distinció a causa
dels mèrits que concorren en el Sr. Vicente Berenguer Llopis.
Dels fets exposats es desprenen les consideracions d'ordr jurídic que es relacionen a
continuació:
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Primera. Que les actuacions realitzades formen part de l'àmbit de competències municipals,
segons allò que s'ha fixat en 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 ve determinat pel preceptuat en el Reglament
d'honors i distincions, aprovat pel Ple de l'Ajuntament en sessió extraordinària celebrada el dia 20
de desembre de 1984, i, en concret, pel que es disposa en els articles 1.2n, 5, 6, 7, 16 i 19.
Requisits tots ells degudament emplenats al llarg del procediment.
Finalment, i a tenor dels 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 del citat Reglament d'honors i distincions,
procedeix dictaminar a la Comissió de Desenvolupament Humà, Joventut, Educació, Cultura i
Esports, la qual proposarà la concessió o denegació de l'esmentat honor, que posteriorment ha
d'elevar la proposta al Ple de la corporació.
De conformitat amb els anteriors fets i fonaments de dret, i el dictamen de Comissió de
Desenvolupament Humà, Joventut, Educació, Cultura i Esports, el Ple de l'Ajuntament acorda:
Únic. Concedir la distinció de Fill Adoptiu de la Ciutat de València, a favor del Sr. Vicente
Berenguer Llopis, en reconeixement a una vida dedicada als més necessitats i a la seua
incansable labor humanitària i social per la lluita de la dignitat humana, la convivència i la
solidaritat."
L'acord s'adopta per unanimitat de tots els regidors i totes les regidores presents en la
sessió.
5
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02000-2017-000089-00
PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE:
DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT I ESPORTS, I CULTURA.
Proposa concedir la Medalla d'Or de la Ciutat de València a favor del dret i la tradició de la
Tira de Comptar.
"S'incoa el present expedient mitjançant moció presentada per la tinenta d'alcalde delegada
de Patrimoni i Recursos Culturals, en la qual es proposa iniciar actuacions encaminades a
concedir la Medalla d'Or de la Ciutat a favor del dret i la tradició de la Tira de Comptar.
Aquesta proposta és aprovada pel Ple de l'Ajuntament en sessió ordinària celebrada el dia
29 de juny de 2017.
En execució de l'esmentat acord i de conformitat amb l'establit en l'article 19 del
Reglament d'honors i distincions, l'alcalde nomena instructora en el procediment a la Sra. Gloria
Tello Company, tinenta d'alcalde delegada de Patrimoni i Recursos Culturals.
Seguidament, la Sra. instructora, recolzada per totes les informacions practicades i amb els
informes emesos pel Consell Agrari Municipal i l'informe emés pel Sr. Francisco Pérez Puche,
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE 28 DE SETEMBRE DE 2017
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Cronista Oficial de la Ciutat de València, proposa concedir la citada distinció a causa dels mèrits
que concorren en el dret i la tradició de la Tira de Comptar.
Dels fets exposats es desprenen les consideracions d'orde jurídic que es relacionen a
continuació:
Primera. Que les actuacions realitzades formen part de l'àmbit de competències municipals,
segons allò que s'ha fixat en 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 ve determinat pel preceptuat en el Reglament
d'honors i distincions, aprovat pel Ple de l'Ajuntament en sessió extraordinària celebrada el dia 20
de desembre de 1984, i, en concret, pel que es disposa en els articles 1.2n, 5, 6, 7, 16 i 19.
Requisits tots ells degudament emplenats al llarg del procediment.
Finalment, i a tenor dels 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 del citat Reglament d'honors i distincions,
procedix dictaminar a la Comissió de Desenvolupament Humà, Joventut, Educació, Cultura i
Esports, la qual proposarà la concessió o denegació de l'esmentat honor, que posteriorment ha
d'elevar la proposta al Ple de la corporació.
De conformitat amb els anteriors fets i fonaments de dret, i el dictamen de Comissió de
Desenvolupament Humà, Joventut, Educació, Cultura i Esports, el Ple de l'Ajuntament acorda:
Únic. Concedir la Medalla de la Ciutat en la seua categoria d'Or a favor del dret i la
tradició de la Tira de Comptar, en reconeixement a un dret històric dels agricultors valencians i
una tradició centenària que conforma la identitat i singularitat de la ciutat i que manté l’horta
viva."
L'acord s'adopta per unanimitat de tots els regidors i totes les regidores presents en la
sessió.
6
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02000-2017-000090-00
PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE:
DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT I ESPORTS, I CULTURA.
Proposa concedir la Medalla d'Or de la Ciutat de València a favor de la Coordinadora
Valenciana d’Organitzacions no Governamentals (CVONGD).
"S'incoa el present expedient mitjançant moció presentada per la tinenta d'alcalde delegada
de Patrimoni i Recursos Culturals, en la qual es proposa iniciar actuacions encaminades a
concedir la Medalla d'Or de la Ciutat a favor de la Coordinadora Valenciana d’Organitzacions no
Governamentals, coneguda per les seus sigles CVONGD.
Aquesta proposta és aprovada pel Ple de l'Ajuntament en sessió ordinària celebrada el dia
29 de juny de 2017.
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En execució de l'esmentat acord i de conformitat amb l'establit en l'article 19 del
Reglament d'honors i distincions, l'alcalde nomena instructora en el procediment a la Sra. Gloria
Tello Company, tinenta d'alcalde delegada de Patrimoni i Recursos Culturals.
Seguidament, 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 citada distinció a causa dels mèrits que concorren en la Coordinadora Valenciana
d’ONGD.
Dels fets exposats es desprenen les consideracions d'orde jurídic que es relacionen a
continuació:
Primera. Que les actuacions realitzades formen part de l'àmbit de competències municipals,
segons allò que s'ha fixat en 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 ve determinat pel preceptuat en el Reglament
d'honors i distincions, aprovat pel Ple de l'Ajuntament en sessió extraordinària celebrada el dia 20
de desembre de 1984, i, en concret, pel que es disposa en els articles 1.2n, 5, 6, 7, 16 i 19.
Requisits tots ells degudament emplenats al llarg del procediment.
Finalment, i a tenor dels 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 del citat Reglament d'honors i distincions,
procedix dictaminar a la Comissió de Desenvolupament Humà, Joventut, Educació, Cultura i
Esports, la qual proposarà la concessió o denegació de l'esmentat honor, que posteriorment ha
d'elevar la proposta al Ple de la corporació.
De conformitat amb els anteriors fets i fonaments de dret, i el dictamen de Comissió de
Desenvolupament Humà, Joventut, Educació, Cultura i Esports, el Ple de l'Ajuntament acorda:
Únic. Concedir la Medalla de la Ciutat en la seua categoria d'Or a favor de la Coordinadora
Valenciana d’ONGD, en reconeixement a la seua important contribució en la coordinació
d’esforços per a avançar en la igualtat, la justícia social i econòmica, la sostenibilitat, la
participació i la democràcia."
L'acord s'adopta per unanimitat de tots els regidors i totes les regidores presents en la
sessió.
7
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02000-2017-000091-00
PROPOSTA NÚM.: 4
ASSUMPTE:
DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT I ESPORTS, I CULTURA.
Proposa concedir la Medalla d'Or de la Ciutat de València a favor del Comité Espanyol de
Representants de Persones amb Discapacitat de la Comunitat Valenciana (CERMI CV).
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"S'incoa el present expedient mitjançant moció presentada per la tinenta d'alcalde delegada
de Patrimoni i Recursos Culturals, en la qual es proposa iniciar actuacions encaminades a
concedir la Medalla d'Or de la Ciutat a favor del Comité Espanyol de Representants de Persones
amb Discapacitat de la Comunitat Valenciana (CERMI CV).
Aquesta proposta és aprovada pel Ple de l'Ajuntament en sessió ordinària celebrada el dia
29 de juny de 2017.
En execució de l'esmentat acord i de conformitat amb l'establit en l'article 19 del
Reglament d'honors i distincions, l'alcalde nomena instructora en el procediment a la Sra. Gloria
Tello Company, tinenta d'alcalde delegada de Patrimoni i Recursos Culturals.
Seguidament, 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 citada distinció a causa dels mèrits que concorren en el Comité Espanyol de
Representants de Persones amb Discapacitat de la Comunitat Valenciana (CERMI, CV).
Dels fets exposats es desprenen les consideracions d'orde jurídic que es relacionen a
continuació:
Primera. Que les actuacions realitzades, formen part de l'àmbit de competències
municipals, segons allò que s'ha fixat en 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 ve determinat pel preceptuat en el Reglament
d'honors i distincions, aprovat pel Ple de l'Ajuntament en sessió extraordinària celebrada el dia 20
de desembre de 1984, i, en concret, pel que es disposa en els articles 1.2n, 5, 6, 7, 16 i 19.
Requisits tots ells degudament emplenats al llarg del procediment.
Finalment, i a tenor dels 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 del citat Reglament d'honors i distincions,
procedeix dictaminar a la Comissió de Desenvolupament Humà, Joventut, Educació, Cultura i
Esports, la qual proposarà la concessió o denegació de l'esmentat honor; que posteriorment ha
d'elevar la proposta al Ple de la corporació.
De conformitat amb els anteriors fets i fonaments de dret, i el dictamen de Comissió de
Desenvolupament Humà, Joventut, Educació, Cultura i Esports, el Ple de l'Ajuntament acorda:
Únic. Concedir la Medalla de la Ciutat en la seua categoria d'Or a favor del Comité
Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat de la Comunitat Valenciana (CERMI,
CV), en reconeixement a la seua labor en defensa dels drets i oportunitats de les persones amb
diversitat funcional, la qual contribuïx a avançar en la seua integració i a millorar la qualitat de
les seues vides i de les seues famílies."
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L'acord s'adopta per unanimitat de tots els regidors i totes les regidores presents en la
sessió.

8
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02000-2017-000092-00
PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE:
DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT I ESPORTS, I CULTURA.
Proposa concedir la Medalla d'Or de la Ciutat de València a favor del Valencia Basket Club.
"S'incoa el present expedient mitjançant moció presentada per la tinenta d'alcalde delegada
de Patrimoni i Recursos Culturals, en la qual es proposa iniciar actuacions encaminades a
concedir la Medalla d'Or de la Ciutat a favor del Valencia Basket Club.
Aquesta proposta és aprovada pel Ple de l'Ajuntament en sessió ordinària celebrada el dia
29 de juny de 2017.
En execució de l'esmentat acord i, de conformitat amb l'establit en l'article 19 del
Reglament d'Honors i Distincions, l'alcalde nomena instructora en el procediment a la Sra. Gloria
Tello Company, tinenta d'alcalde delegada de Patrimoni i Recursos Culturals.
Seguidament, la Sra. instructora, recolzada per totes les informacions practicades i amb
l'informe emès pel Sr. Francisco Pérez Puche, Cronista Oficial de la Ciutat de València, i de la
Federació de Basket de la Comunitat Valenciana, proposa concedir la citada distinció a causa
dels mèrits que concorren en el Valencia Basket Club.
Dels fets exposats es desprenen les consideracions d'orde jurídic que es relacionen a
continuació:
Primera. Que les actuacions realitzades formen part de l'àmbit de competències municipals,
segons allò que s'ha fixat en 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 ve determinat pel preceptuat en el Reglament
d'honors i distincions, aprovat pel Ple de l'Ajuntament en sessió extraordinària celebrada el dia 20
de desembre de 1984, i, en concret, pel que es disposa en els articles 1.2n, 5, 6, 7, 16 i 19.
Requisits tots ells degudament emplenats al llarg del procediment.
Finalment, i a tenor dels 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 del citat Reglament d'honors i distincions,
procedeix dictaminar a la Comissió de Desenvolupament Humà, Joventut, Educació, Cultura i
Esports, la qual proposarà la concessió o denegació de l'esmentat honor, que posteriorment ha
d'elevar la proposta al Ple de la corporació.
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De conformitat amb els anteriors fets i fonaments de dret, i el dictamen de Comissió de
Desenvolupament Humà, Joventut, Educació, Cultura i Esports, el Ple de l'Ajuntament acorda:
Únic. Concedir la Medalla de la Ciutat en la seua categoria d'Or a favor del Valencia
Basket Club, en reconeixement als seus grans èxits esportius. Excel·lent referent de la cultura de
l’esforç i magnífic impulsor de la imatge de la ciutat a tot el món."
L'acord s'adopta per unanimitat de tots els regidors i totes les regidores presents en la
sessió.

La presidència alça la sessió a les 16 hores i 30 minuts, de la qual, com a secretari, estenc
esta acta amb el vistiplau de la presidència.
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