CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. document: pOBC ryzd LK0f KC+J mFjm qrzb 6/8=

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 27 DE SETEMBRE DE 2018
Al saló de sessions de la casa consistorial de la ciutat de València, a les 16 hores i 26
minuts del dia 27 de setembre de 2018, s'obri la sessió davall la presidència de la segona tinenta
d'alcalde, Sra. 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. 41 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, Sr. Alberto Mendoza Seguí, Sr. Fernando Giner Grima, Sr.
Narciso Estellés Escorihuela, Sra. Mª Dolores Jiménez Díaz, Sr. Manuel Camarasa Navalón i Sr.
José María Bravo Plana-Sala.
Hi assistixen, així mateix, el secretari general i del Ple, Sr. Pedro García Rabasa, i
l'interventor general municipal, Sr. Ramón Brull Mandingorra.
Excusen la seua assistència la Sra. Lourdes Bernal Sanchis i la Sra. Mª Jesús Puchalt
Farinós.
No hi assistix la Sra. Mª Amparo Picó Peris.
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1
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02000-2018-000071-00
PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE:
DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA.
Proposa concedir el nomenament de Filla Adoptiva de la Ciutat de València a la lingüista i
professora Sra. Teresa Meana Suàrez.
VOTACIÓ
Voten a favor els/les 22 Srs./Sres. regidors/es dels grups Compromís, Socialista, València
en Comú i Ciutadans presents en la sessió; fan constar la seua abstenció els/les 8 Srs./Sres.
regidors/es del grup Popular presents en la sessió.
ACORD
"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 al
nomenament com a Filla Adoptiva de la Ciutat de València a la lingüista i professora Sra. Teresa
Meana Suárez. Esta proposta és aprovada pel Ple de l'Ajuntament en sessió ordinària celebrada el
dia 26 de juliol de 2018. En execució de l'esmentat acord i de conformitat amb allò que establix
l'article 19 del Reglament d'honors i distincions, l'alcalde nomena instructora en el procediment a
la Sra. Glòria Tello Company, tinenta d’alcalde delegada de Patrimoni i Recursos Culturals.
Seguidament la Sra. instructora, recolzada per totes les informacions practicades i amb l’escrit
presentat per l’Institut Universitari d’Estudis de la Dona, proposa concedir la citada distinció
donats els mèrits que concorren a la Sra. Teresa Meana Suárez.
Dels fets exposats es desprenen les consideracions d'ordre jurídic que a continuació es
relacionen:
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, proposta que serà
elevada posteriorment al Ple de la corporació.
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De conformitat amb els anteriors fets i fonaments de Dret, i amb el dictamen de la la
Comissió de Desenvolupament Humà, Joventut, Educació, Cultura i Esports, el Ple de
l'Ajuntament acorda:
Únic. Concedir la distinció de Filla Adoptiva de la Ciutat de València a la lingüista i
professora Sra. Teresa Meana Suárez, en reconeixement a la seua lluita activa i compromesa i a
la seua ferma defensa del llenguatge no sexista com a instrument decisiu per a construir una
societat més inclusiva, oberta i feminista."
2
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02000-2018-000081-00
PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE:
DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA.
Proposa concedir el nomenament de Fill Adoptiu de la Ciutat de València al químic i
investigador Sr. Avelino Corma Canós.
VOTACIÓ
L'acord s'adopta per unanimitat de tots els regidors i totes les regidores presents en la
sessió.
ACORD
"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 al
nomenament com a Fill Adoptiu de la Ciutat de València al químic i investigador Sr. Avelino
Corma Canós. Esta proposta és aprovada pel Ple de l'Ajuntament en sessió ordinària celebrada el
dia 26 de juliol de 2018. En execució de l'esmentat acord i de conformitat amb allò que establix
l'article 19 del Reglament d'honors i distincions, l'alcalde nomena instructora en el procediment a
la Sra. Glòria 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 director de l’Institut de Tecnologia Química de la Universitat Politècnica de València,
proposa concedir la citada distinció donats els mèrits que concorren al Sr. Avelino Corma
Canós.
Dels fets exposats es desprenen les consideracions d'ordre jurídic que a continuació es
relacionen:
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,
procedix dictaminar a la Comissió de Desenvolupament Humà, Joventut, Educació, Cultura i
Esports, la qual proposarà la concessió o denegació de l'esmentat honor, proposta que serà
elevada posteriorment al Ple de la corporació.
De conformitat amb els anteriors fets i fonaments de Dret, i amb el dictamen de la la
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 al químic i
investigador Sr. Avelino Corma Canós, en reconeixement a la seua excel·lent i prestigiosa
trajectòria professional per a obtindre nous processos químics més sostenibles i compatibles amb
el medi ambient, que contribuïxen a la millora de la vida de les persones i situen la investigació
química valenciana al més alt nivell mundial."
3
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02000-2018-000083-00
PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE:
DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA.
Proposa concedir el nomenament de Fill Adoptiu de la Ciutat de València al fotògraf Sr. José
García Poveda, el Flaco.
VOTACIÓ
L'acord s'adopta per unanimitat de tots els regidors i totes les regidores presents en la
sessió.
ACORD
"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 al
nomenament com a Fill Adoptiu de la Ciutat de València al fotògraf Sr. José García Poveda, el
Flaco. Esta proposta és aprovada pel Ple de l'Ajuntament en sessió ordinària celebrada el dia 26
de juliol de 2018. En execució de l'esmentat acord i de conformitat amb allò que establix l'article
19 del Reglament d'honors i distincions, l'alcalde nomena instructora en el procediment a la Sra.
Glòria 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
del Consell Valencià de Cultura, proposa concedir la citada distinció donats els mèrits que
concorren en el Sr. José García Poveda, el Flaco.
Dels fets exposats es desprenen les consideracions d'ordre jurídic que a continuació es
relacionen:
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,
procedix dictaminar a la Comissió de Desenvolupament Humà, Joventut, Educació, Cultura i
Esports, la qual proposarà la concessió o denegació de l'esmentat honor, proposta que serà
elevada posteriorment al Ple de la corporació.
De conformitat amb els anteriors fets i fonaments de Dret, i amb el dictamen de la la
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 al fotògraf Sr. José
García Poveda, el Flaco, en reconeixement a la seua dilatada trajectòria professional en el camp
de la fotografia, que a través de la seua mirada l’ha dut a convertir-se en cronista gràfic de la vida
i la història de la ciutat de València de les últimes dècades."
4
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02000-2018-000067-00
PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE:
DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA.
Proposa concedir la Medalla d'Or de la Ciutat de València al col·lectiu #QUIEROCORREDOR.
VOTACIÓ
L'acord s'adopta per unanimitat de tots els regidors i totes les regidores presents en la
sessió.
ACORD
"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 de València al col·lectiu #QuieroCorredor. Esta proposta és
aprovada pel Ple de l'Ajuntament en sessió ordinària celebrada el dia 26 de juliol de 2018. En
execució de l'esmentat acord i de conformitat amb allò que establix l'article 19 del Reglament
d'honors i distincions, l'alcalde nomena instructora en el procediment a la Sra. Glòria 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 de la Cambra de
Comerç, Indústria i Navegació de València, proposa concedir la citada distinció donats els mèrits
que concorren en el col·lectiu #QuieroCorredor.
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Dels fets exposats es desprenen les consideracions d'ordre jurídic que a continuació es
relacionen:
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 per l'Ajuntament Ple 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, proposta que serà
elevada posteriorment al Ple de la corporació.
De conformitat amb els anteriors fets i fonaments de Dret, i amb el dictamen de la la
Comissió de Desenvolupament Humà, Joventut, Educació, Cultura i Esports, el Ple de
l'Ajuntament acorda:
Únic. Concedir la Medalla d’Or de la Ciutat de València al col·lectiu #QuieroCorredor, en
reconeixement a la seua labor per unir els esforços de tots els sectors de la societat civil per a
promoure l'execució de les infraestructures necessàries que impulsen el desenvolupament
econòmic, industrial i comercial dels territoris de l'arc mediterrani."
5
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02000-2018-000068-00
PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE:
DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA.
Proposa concedir la Medalla d'Or de la Ciutat de València a La Casa de la Dona de València.
VOTACIÓ
Voten a favor els/les 22 Srs./Sres. regidors/es dels grups Compromís, Socialista, València
en Comú i Ciutadans presents en la sessió; fan constar la seua abstenció els/les 8 Srs./Sres.
regidors/es del grup Popular presents en la sessió.
ACORD
"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 de València a la Casa de la Dona de València. Esta
proposta és aprovada pel Ple de l'Ajuntament en sessió ordinària celebrada el dia 26 de juliol de
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2018. En execució de l'esmentat acord i de conformitat amb allò que establix l'article 19 del
Reglament d'honors i distincions, l'alcalde nomena instructora en el procediment a la Sra. Glòria
Tello Company, tinenta d’alcalde delegada de Patrimoni i Recursos Culturals. Seguidament, la
Sra. instructora recolzada per totes les informacions practicades i amb el escrit presentat per
l’Institut Universitari d’Estudis de la Dona, proposa concedir la citada distinció donats els mèrits
que concorren a la Casa de la Dona.
Dels fets exposats es desprenen les consideracions d'ordre jurídic que a continuació es
relacionen:
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 per l'Ajuntament Ple 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, proposta que serà
elevada posteriorment al Ple de la corporació.
De conformitat amb els anteriors fets i fonaments de Dret, i amb el dictamen de la la
Comissió de Desenvolupament Humà, Joventut, Educació, Cultura i Esports, el Ple de
l'Ajuntament acorda:
Únic. Concedir la Medalla d’Or de la Ciutat de València a la Casa de la Dona, en
reconeixement a la seua incansable lluita per eliminar, des de la pluralitat i la independència,
totes les formes de discriminació i violència de gènere, i pel seu compromís en la defensa i
protecció dels drets de les dones a la nostra ciutat."
6
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02000-2018-000069-00
PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE:
DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA.
Proposa concedir la Medalla d'Or de la Ciutat de València al Cottolengo del Pare Alegre de
València.
VOTACIÓ
L'acord s'adopta per unanimitat de tots els regidors i totes les regidores presents en la
sessió.
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ACORD
"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 de València al Cottolengo del Pare Alegre de València.
Esta proposta és aprovada pel Ple de l'Ajuntament en sessió ordinària celebrada el dia 26 de juliol
de 2018. En execució de l'esmentat acord i de conformitat amb allò que establix l'article 19 del
Reglament d'honors i distincions, l'alcalde nomena instructora en el procediment a la Sra. Glòria
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 del Cronista
Oficial de la Ciutat de València, proposa concedir la citada distinció donats els mèrits que
concorren al Cottolengo del Pare Alegre.
Dels fets exposats es desprenen les consideracions d'ordre jurídic que a continuació es
relacionen:
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, proposta que serà
elevada posteriorment al Ple de la corporació.
De conformitat amb els anteriors fets i fonaments de Dret, i amb el dictamen de la la
Comissió de Desenvolupament Humà, Joventut, Educació, Cultura i Esports, el Ple de
l'Ajuntament acorda:
Únic. Concedir la Medalla d’Or de la Ciutat de València al Cottolengo del Pare Alegre, en
reconeixement a la seua generosa labor humanitària d’atenció a les persones més desfavorides de
la societat per a proporcionar-los una vida digna, en un ambient familiar i integrador, i com a
exemple de dedicació, solidaritat i altruisme."
7
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02000-2018-000070-00
PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE:
DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA.
Proposa concedir la Medalla d'Or de la Ciutat de València a la Plataforma Salvem El Cabanyal.
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VOTACIÓ
Voten a favor els/les 22 Srs./Sres. regidors/es dels grups Compromís, Socialista, València
en Comú i Ciutadans presents en la sessió; i en contra els/les 8 Srs./Sres. regidors/es dels grups
Popular presents en la sessió.
ACORD
"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 de València a la Plataforma Salvem el Cabanyal. Esta
proposta és aprovada pel ple de l'Ajuntament en sessió ordinària celebrada el dia 26 de juliol de
2018. En execució de l'esmentat acord i, de conformitat amb allò que establix l'article 19 del
Reglament d'honors i distincions, l'alcalde nomena instructora en el procediment a la Sra. Glòria
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 Consell
Valencià de Cultura i la Facultat de Belles Arts de la Universitat Politècnica de València, proposa
concedir la citada distinció, donats els mèrits que concorren a la Plataforma Salvem el Cabanyal.
Dels fets exposats es desprenen les consideracions d'ordre jurídic que a continuació es
relacionen:
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, proposta que serà
elevada posteriorment al Ple de la corporació.
De conformitat amb els anteriors fets i fonaments de Dret, i amb el dictamen de la la
Comissió de Desenvolupament Humà, Joventut, Educació, Cultura i Esports, el Ple de
l'Ajuntament acorda:
Únic. Concedir la Medalla d’Or de la Ciutat de València a la Plataforma Salvem el
Cabanyal, en reconeixement a la seua històrica i compromesa defensa de la conservació i
rehabilitació integral del Cabanyal, patrimoni irrenunciable del poble valencià, i per la seua lluita
ferma per preservar la identitat d'un barri des del civisme, la cultura i la participació ciutadana."
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8
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02000-2018-000082-00
PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE:
DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA.
Proposa concedir la Medalla d'Or de la Ciutat de València a la coordinadora de Societats
Musicals Federades de la Ciutat de València.
VOTACIÓ
L'acord s'adopta per unanimitat de tots els regidors i totes les regidores presents en la
sessió.
ACORD
"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 de València a la Coordinadora de Societats Musicals
Federades de la Ciutat de València. Esta proposta és aprovada pel Ple de l'Ajuntament en sessió
ordinària celebrada el dia 26 de juliol de 2018. En execució de l'esmentat acord i de conformitat
amb allò que establix l'article 19 del Reglament d'honors i distincions, l'alcalde nomena
instructora en el procediment a la Sra. Glòria 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 de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos,
proposa concedir la citada distinció donats els mèrits que concorren a la Coordinadora de
Societats Musicals Federades de la Ciutat de València.
Dels fets exposats es desprenen les consideracions d'ordre jurídic que a continuació es
relacionen:
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 per l'Ajuntament Ple 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, proposta que serà
elevada posteriorment al Ple de la corporació.
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De conformitat amb els anteriors fets i fonaments de Dret, i amb el dictamen de la la
Comissió de Desenvolupament Humà, Joventut, Educació, Cultura i Esports, el Ple de
l'Ajuntament acorda:
Únic. Concedir la Medalla d’Or de la Ciutat de València a la Coordinadora de Societats
Musicals Federades de la Ciutat de València, en reconeixement a la seua constant dedicació a la
formació i promoció dels músics de la nostra ciutat i la seua meritòria labor per la conservació i
la difusió del patrimoni musical valencià."
9
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02000-2018-000084-00
PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE:
DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA.
Proposa concedir la Medalla d'Or de la Ciutat de València al Trinquet de Pelayo de València.
VOTACIÓ
L'acord s'adopta per unanimitat de tots els regidors i totes les regidores presents en la
sessió.
ACORD
"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 de València al Trinquet de Pelayo de València. Esta
proposta és aprovada pel Ple de l'Ajuntament en sessió ordinària celebrada el dia 26 de juliol de
2018. En execució de l'esmentat acord i de conformitat amb allò que establix l'article 19 del
Reglament d'honors i distincions, l'alcalde nomena instructora en el procediment a la Sra. Glòria
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 president
de la Federació de Pilota Valenciana i de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos,
proposa concedir la citada distinció, donats els mèrits que concorren al Trinquet de Pelayo de
València.
Dels fets exposats es desprenen les consideracions d'ordre jurídic que a continuació es
relacionen:
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,
procedix dictaminar a la Comissió de Desenvolupament Humà, Joventut, Educació, Cultura i
Esports, la qual proposarà la concessió o denegació de l'esmentat honor, proposta que serà
elevada posteriorment al Ple de la corporació.
De conformitat amb els anteriors fets i fonaments de Dret, i amb el dictamen de la la
Comissió de Desenvolupament Humà, Joventut, Educació, Cultura i Esports, el Ple de
l'Ajuntament acorda:
Únic. Concedir la Medalla d’Or de la Ciutat de València al Trinquet de Pelayo de
València, amb motiu del seu 150 aniversari i en reconeixement a la seua destacada labor per
mantindre la tradició del joc de pilota valenciana, i promoure entre les noves generacions la
pràctica i afició pel nostre esport autòcton, bé cultural del poble valencià."

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.

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE 27 DE SETEMBRE DE 2018
Signat electrònicament per:
Antefirma
SECRETARI/A GENERAL I DEL PLÉ - SECRETARIA GENERAL I
DEL PLE

Nom
PEDRO GARCIA RABASA

12

Data
26/10/2018

Emissor cert
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
1728428976571252575

