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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 del Reglamento General de Protección de
Datos (UE) 2016/679.

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA PLE DEL DIA 24 DE SETEMBRE DE 2020
Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la ciutat de València, a les 16:42 hores del
dia 24 de setembre de 2020, s’obri la sessió davall la presidència de l’alcalde senyor Joan Ribó
Canut, amb l'assistència de la primera tinenta d’alcalde i vicealcaldessa senyora Sandra Gómez
López, el segon tinent d’alcalde i vicealcalde senyor Sergi Campillo Fernández, els senyors
tinents i les senyores tinentes d’alcalde Carlos E. Galiana Llorens, María Pilar Bernabé García,
Isabel Lozano Lázaro, Aarón Cano Montaner, Mª Luisa Notario Villanueva, Elisa Valía
Cotanda i Giuseppe Grezzi, els senyors delegats i les senyores delegades Pere S. Fuset Tortosa,
Glòria Tello Company, Lucía Beamud Villanueva, Alejandro Ramón Álvarez, Emiliano García
Domene, Mª Teresa Ibáñez Giménez i Borja Jesús Sanjuán Roca, i els senyors regidors i les
senyores regidores María José Catalá Verdet, María José Ferrer San Segundo, Paula María Llobet
Vilarrasa, Santiago Ballester Casabuena, Juan Giner Corell, Marta Torrado de Castro, Julia
Climent Monzó, Carlos Luis Mundina Gómez, Fernando Giner Grima, María del Rocío Gil
Uncio, Narciso Estellés Escorihuela, Rafael Pardo Gabaldón, María Amparo Picó Peris,
Francisco Javier Copoví Carrión, José Gosálbez Payá i Vicente Montañez Valenzuela.
Hi assistixen, així mateix, el secretari general i del Ple, senyor Hilario Llavador Cisternes, i
l'interventor general municipal, senyor Ramón Brull Mandingorra.
__________
La presidència informa que la Junta de Portaveus ha acordat debatre conjuntament tots els
punts inclosos en l’orde del dia, amb votació separada. A continuació, concedix la paraula a la
delegada de Patrimoni i Recursos Culturals.
Sra. Tello (Compromís)
“Com sabeu, el Reglament d’honors i distincions requerix que passe per dos comissions i
per dos plens. El que fem habitualment i com quedàrem en l’última Comissió de Cultura és que
donat que en el Ple de juliol ja havíem fet el debat de totes les biografies de totes les persones i
entitats nomenades, en este punt simplement passàvem a la votació separada de cadascú dels
proposats perquè el primer ple era el d’iniciar l’expedient i este és el d’aprovar-ho ja. És una
qüestió de reglaments, sempre ho fem igual. Si vos sembla, passem a votar.”
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1
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02000-2020-000058-00
PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE:
BENESTAR I DRETS SOCIALS, EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS, Proposa concedir la
Medalla d’Or de la Ciutat de València a favor del Banc d’Aliments de València.
VOTACIÓ
Voten a favor els 23 regidors i regidores dels grups Popular, Ciutadans, Socialista i Vox;
fan constar la seua abstenció els 10 regidors i regidores del Grup Compromís.
ACORD
"S'incoa el present expedient mitjançant moció presentada per la regidora 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 favor del Banc d’Aliments de València.
Esta proposta és aprovada per l'Ajuntament Ple en sessió ordinària celebrada el 30 de juliol
de 2020.
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. Gloria
Tello Company, regidora delegada de Patrimoni i Recursos Culturals.
Seguidament, la Sra. Instructora, recolzada per totes les informacions practicades i amb
l'informe del Cronista de la Ciutat, proposa concedir la citada distinció donats els mèrits que
concorren al Banc d’Aliments 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 1.2, 5, 6, 7, 16 i 19 d'este.
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 Informativa de Benestar i Drets Socials, Educació, Cultura i
Esports, la qual proposarà la concessió o denegació de l'esmentat honor; sent posteriorment
elevada la proposta al Ple de la corporació.
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De conformitat amb els anteriors fets i fonaments de Dret, i amb el dictamen favorable de
la Comissió de Benestar i Drets Socials, Educació, Cultura i Esports, el Ple de l'Ajuntament
acorda:
Únic. Concedir la Medalla d’Or de la Ciutat de València a favor del Banc d’Aliments de
València, en reconeixement a la seua labor per a racionalitzar la distribució i el consum dels
excedents alimentaris i la implicació del seu voluntariat en la tasca de cobrir les necessitats
bàsiques de les persones més desfavorides de la societat."
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RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02000-2020-000056-00
PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE:
BENESTAR I DRETS SOCIALS, EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS. Proposa concedir la
Medalla d’Or de la Ciutat de València a favor del Gremi de Forners i Pastissers de la Ciutat de
València.
VOTACIÓ
L'acord s'adopta per unanimitat de tots els regidors i totes les regidores presents a la sessió.
ACORD
"S'incoa el present expedient mitjançant moció presentada per la regidora 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 favor del Gremi de Forners y Pastissers de la ciutat de
València.
Esta proposta és aprovada per l'Ajuntament Ple en sessió ordinària celebrada el 30 de juliol
de 2020.
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. Gloria
Tello Company, regidora delegada de Patrimoni i Recursos Culturals.
Seguidament, la Sra. Instructora, recolzada per totes les informacions practicades i amb els
informes del Cronista de la Ciutat i de l'Associació Valenciana d'Empresaris, proposa concedir la
citada distinció donats els mèrits que concorren al Gremi de Forners y Pastissers 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.
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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 1.2, 5, 6, 7, 16 i 19 d'este.
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 Informativa de Benestar i Drets Socials, Educació, Cultura i
Esports, la qual proposarà la concessió o denegació de l'esmentat honor; sent posteriorment
elevada la proposta al Ple de la corporació.
De conformitat amb els anteriors fets i fonaments de Dret, i amb el dictamen favorable de
la Comissió de Benestar i Drets Socials, Educació, Cultura i Esports, el Ple de l'Ajuntament
acorda:
Únic. Concedir la Medalla d’Or de la Ciutat de València a favor del Gremi de Forners y
Pastissers de la Ciutat de València, en reconeixement a la seua labor per a preservar la tradició en
l'ofici d'elaboració de productes de forn i pastisseria, i pel seu compromís per a promoure entre
els seus agremiats noves formes de treball innovadores, sostenibles i saludables."
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RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02000-2020-000059-00
PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE:
BENESTAR I DRETS SOCIALS, EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS. Proposa concedir la
Medalla d’Or de la Ciutat de València a favor de la Policia Local de València.
VOTACIÓ
L'acord s'adopta per unanimitat de tots els regidors i totes les regidores presents a la sessió.
ACORD
"S'incoa el present expedient mitjançant moció presentada per la regidora 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 favor de la Policia Local de València.
Esta proposta és aprovada per l'Ajuntament Ple en sessió ordinària celebrada el 30 de juliol
de 2020.
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. Gloria
Tello Company, regidora delegada de Patrimoni i Recursos Culturals.
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Seguidament, la Sra. Instructora, recolzada per totes les informacions practicades i amb
l'informe del Cronista de la Ciutat, proposa concedir la citada distinció donats els mèrits que
concorren a la Policia Local 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 1.2, 5, 6, 7, 16 i 19 d'este.
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 Informativa de Benestar i Drets Socials, Educació, Cultura i
Esports, la qual proposarà la concessió o denegació de l'esmentat honor; sent posteriorment
elevada la proposta al Ple de la corporació.
De conformitat amb els anteriors fets i fonaments de Dret, i amb el dictamen favorable de
la Comissió de Benestar i Drets Socials, Educació, Cultura i Esports, el Ple de l'Ajuntament
acorda:
Únic. Concedir la Medalla d’Or de la Ciutat de València a favor de la Policia Local de
València, en el 150 aniversari de la seua creació, en reconeixement al treball per a garantir la
seguretat, el benestar i la convivència ciutadana i afrontar, amb professionalitat i vocació de
servici, els nous reptes de la València del segle XXI."
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RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02000-2020-000055-00
PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE:
BENESTAR I DRETS SOCIALS, EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS. Proposa concedir la
Medalla d’Or de la Ciutat de València a favor de la Societat Esportiva Correcaminos.
VOTACIÓ
L'acord s'adopta per unanimitat de tots els regidors i totes les regidores presents a la sessió.
ACORD
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"S'incoa el present expedient mitjançant moció presentada per la regidora 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 favor de la Societat Esportiva Correcaminos.
Esta proposta és aprovada per l'Ajuntament Ple en sessió ordinària celebrada el 30 de juliol
de 2020.
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. Gloria
Tello Company, regidora delegada de Patrimoni i Recursos Culturals.
Seguidament, la Sra. Instructora, recolzada per totes les informacions practicades i amb els
informes del Cronista de la Ciutat i de la Federació d’Atletisme de la Comunitat Valenciana,
proposa concedir la citada distinció donats els mèrits que concorren a la Societat Esportiva
Correcaminos.
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 1.2º, 5, 6, 7, 16 i 19 del
mateix.
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 Informativa de Benestar i Drets Socials, Educació, Cultura i
Esports, la qual proposarà la concessió o denegació de l'esmentat honor; sent posteriorment
elevada la proposta al Ple de la corporació.
De conformitat amb els anteriors fets i fonaments de Dret, i amb el dictamen favorable de
la Comissió de Benestar i Drets Socials, Educació, Cultura i Esports, el Ple de l'Ajuntament
acorda:
Únic. Concedir la Medalla d’Or de la Ciutat de València a favor de la Societat Esportiva
Correcaminos, en reconeixement al seu treball per a fomentar la pràctica de l'atletisme i
promoure la celebració de proves atlètiques de primer nivell nacional i internacional que han
situat la ciutat de València en l'elit dels esdeveniments esportius".
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5
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02000-2020-000057-00
PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE:
BENESTAR I DRETS SOCIALS, EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS. Proposa concedir la
Medalla d’Or de la Ciutat de València a favor del grup de treball València en bici, de
l’associació Acció Ecologista-Agró.
VOTACIÓ
Voten a favor els 31 regidors i regidores dels grups Compromís, Socialista, Popular i
Ciutadans; fan constar la seua abstenció els 2 regidors del Grup Vox.
ACORD
"S'incoa el present expedient mitjançant moció presentada per la regidora 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 favor del grup de treball València en bici, de
l’associació Acció Ecologista-Agró.
Esta proposta és aprovada per l'Ajuntament Ple en sessió ordinària celebrada el 30 de juliol
de 2020.
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. Gloria
Tello Company, regidora delegada de Patrimoni i Recursos Culturals.
Seguidament, la Sra. Instructora, recolzada per totes les informacions practicades i amb
l'informe del Cronista de la Ciutat, proposa concedir la citada distinció, donats els mèrits que
concorren al grup de treball València en bici, de l’associació Acció Ecologista-Agró.
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 1.2, 5, 6, 7, 16 i 19 d'este.
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,
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procedeix dictaminar a la Comissió Informativa de Benestar i Drets Socials, Educació, Cultura i
Esports, la qual proposarà la concessió o denegació de l'esmentat honor; sent posteriorment
elevada la proposta al Ple de la corporació.
De conformitat amb els anteriors fets i fonaments de Dret, i amb el dictamen favorable de
la Comissió de Benestar i Drets Socials, Educació, Cultura i Esports, el Ple de l'Ajuntament
acorda:
Únic. Concedir la Medalla d’Or de la Ciutat de València a favor del grup de treball
València en bici, de l’associació Acció Ecologista-Agró, en reconeixement al seu activisme
voluntari per a conscienciar sobre l'ús responsable de la bicicleta com a alternativa de transport
racional i saludable i eina de canvi per a una ciutat més humana, ecològica i sostenible."
6
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02000-2020-000052-00
PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE:
BENESTAR I DRETS SOCIALS, EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS. Proposa concedir la
distinció de Filla Predilecta de la Ciutat de València, a títol pòstum, a favor de la Sra. María
José Grimaldo García.
VOTACIÓ
L'acord s'adopta per unanimitat de tots els regidors i totes les regidores presents a la sessió.
ACORD
"S'incoa el present expedient mitjançant moció presentada per la regidora delegada de
Patrimoni i Recursos Culturals en la qual es proposa iniciar actuacions encaminades a concedir el
nomenament de Filla Predilecta de la Ciutat de València, a títol pòstum, a favor de la Sra. María
José Grimaldo García.
Esta proposta és aprovada per l'Ajuntament Ple en sessió ordinària celebrada el 30 de juliol
de 2020.
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. Gloria
Tello Company, regidora delegada de Patrimoni i Recursos Culturals.
Seguidament, la Sra. Instructora, recolzada per totes les informacions practicades i amb els
informes de l'Associació Professional de Periodistes Valencians i el CEU Cardenal
Herrera-Facultat de Periodisme, proposa concedir la citada distinció donats els mèrits que
concorren a la Sra. María José Grimaldo García.
Dels fets exposats es desprenen les consideracions d'ordre jurídic que a continuació es
relacionen:
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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 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 1.2, 5, 6, 7, 16 i 19 del
mateix.
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 Informativa de Benestar i Drets Socials, Educació, Cultura i
Esports, la qual proposarà la concessió o denegació de l'esmentat honor; sent posteriorment
elevada la proposta al Ple de la corporació.
De conformitat amb els anteriors fets i fonaments de Dret, i amb el dictamen favorable de
la Comissió de Benestar i Drets Socials, Educació, Cultura i Esports, el Ple de l'Ajuntament
acorda:
Únic. Concedir la distinció de Filla Predilecta de la Ciutat de València, a títol pòstum, a
favor de la Sra. María José Grimaldo García, en reconeixement a la seua destacada carrera
periodística. El seu compromís amb els valors essencials del periodisme, que va defendre amb
convicció, entusiasme i professionalitat, l'han convertida en referent del periodisme valencià
femení dels últims anys."
7
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02000-2020-000061-00
PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE:
BENESTAR I DRETS SOCIALS, EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS. Proposa concedir la
distinció de Fill Predilecte de la Ciutat de València a favor del Sr. José Pelegrí Galiana.
VOTACIÓ
Voten a favor els 23 regidors i regidores dels grups Popular, Ciutadans, Socialista i Vox;
fan constar la seua abstenció els 10 regidors i regidores del Grup Compromís.
ACORD
"S'incoa el present expedient mitjançant moció presentada per la regidora delegada de
Patrimoni i Recursos Culturals en la qual es proposa iniciar actuacions encaminades a concedir el
nomenament de Fill Predilecte de la Ciutat de València a favor del Sr. José Pelegrí Galiana.
Esta proposta és aprovada per l'Ajuntament Ple en sessió ordinària celebrada el 30 de juliol
de 2020.
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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. Gloria
Tello Company, regidora delegada de Patrimoni i Recursos Culturals.
Seguidament, la Sra. Instructora, recolzada per totes les informacions practicades i amb
l'informe del Cronista de la Ciutat, proposa concedir la citada distinció,donats els mèrits que
concorren al Sr. José Pelegrí Galiana.
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 1.2, 5, 6, 7, 16 i 19 del
mateix.
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 Informativa de Benestar i Drets Socials, Educació, Cultura i
Esports, la qual proposarà la concessió o denegació de l'esmentat honor; sent posteriorment
elevada la proposta al Ple de la corporació.
De conformitat amb els anteriors fets i fonaments de Dret, i amb el dictamen favorable de
la Comissió de Benestar i Drets Socials, Educació, Cultura i Esports, el Ple de l'Ajuntament
acorda:
Únic. Concedir la distinció de Fill Predilecte de la Ciutat de València a favor del Sr. José
Pelegrí Galiana, en reconeixement a l'excel·lent labor realitzada per a atendre les necessitats i els
interessos de les persones majors de la nostra ciutat, i per la seua dedicació per a procurar-los un
envelliment actiu i digne."
8
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02000-2020-000060-00
PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE:
BENESTAR I DRETS SOCIALS, EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS. Proposa concedir la
distinció de Fill Predilecte de la Ciutat de València a favor del Sr. Vicente Vergara Deltoro.
VOTACIÓ
L'acord s'adopta per unanimitat de tots els regidors i totes les regidores presents a la sessió.
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ACORD
"S'incoa el present expedient mitjançant moció presentada per la regidora delegada de
Patrimoni i Recursos Culturals en la qual es proposa iniciar actuacions encaminades a concedir el
nomenament de Fill Predilecte de la Ciutat de València, a favor del Sr. Vicente Vergara Deltoro.
Esta proposta és aprovada per l'Ajuntament Ple en sessió ordinària celebrada el 30 de juliol
de 2020.
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. Gloria
Tello Company, regidora delegada de Patrimoni i Recursos Culturals.
Seguidament, la Sra. Instructora, recolzada per totes les informacions practicades i amb
l'informe del Cronista de la Ciutat, proposa concedir la citada distinció donats els mèrits que
concorren al Sr. Vicente Vergara Deltoro.
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 1.2, 5, 6, 7, 16 i 19 d'este.
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 Informativa de Benestar i Drets Socials, Educació, Cultura i
Esports, la qual proposarà la concessió o denegació de l'esmentat honor; sent posteriorment
elevada la proposta al Ple de la corporació.
De conformitat amb els anteriors fets i fonaments de Dret, i amb el dictamen favorable de
la Comissió de Benestar i Drets Socials, Educació, Cultura i Esports, el Ple de l'Ajuntament
acorda:
Únic. Concedir la distinció de Fill Predilecte de la Ciutat de València a favor del Sr.
Vicente Vergara Deltoro, periodista, cinèfil i referent intel·lectual de la ciutat de València de les
últimes dècades, en reconeixement al seu activisme cultural, el seu compromís social i la seua
contribució a la formació d’una ciutadania més crítica, oberta i compromesa."
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9
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02000-2020-000053-00
PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE:
BENESTAR I DRETS SOCIALS, EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS. Proposa concedir la
distinció de Filla Adoptiva de la Ciutat de València a favor de la Sra. Ángeles López Artiga.
VOTACIÓ
L'acord s'adopta per unanimitat de tots els regidors i totes les regidores presents a la sessió.
ACORD
"S'incoa el present expedient mitjançant moció presentada per la regidora delegada de
Patrimoni i Recursos Culturals en la qual es proposa iniciar actuacions encaminades a concedir el
nomenament de Filla Adoptiva de la Ciutat de València a favor de la Sra. Ángeles López Artiga.
Esta proposta és aprovada per l'Ajuntament Ple en sessió ordinària celebrada el 30 de juliol
de 2020.
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. Gloria
Tello Company, regidora 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 la Sra. Ángeles López Artiga.
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 1.2, 5, 6, 7, 16 i 19 d'este.
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 Informativa de Benestar i Drets Socials, Educació, Cultura i
Esports, la qual proposarà la concessió o denegació de l'esmentat honor; sent posteriorment
elevada la proposta al Ple de la corporació.
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De conformitat amb els anteriors fets i fonaments de Dret, i amb el dictamen favorable de
la Comissió de Benestar i Drets Socials, Educació, Cultura i Esports, el Ple de l'Ajuntament
acorda:
Únic. Concedir la distinció de Filla Adoptiva de la Ciutat de València a favor de la Sra.
Ángeles López Artiga, en reconeixement a la seua notable i brillant carrera artística, creativa i
docent. Figura fonamental del panorama cultural valencià, ha contribuït, amb el seu talent i
sensibilitat, a posicionar la música valenciana al més alt nivell internacional."
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RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02000-2020-000051-00
PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE:
BENESTAR I DRETS SOCIALS, EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS. Proposa concedir la
distinció de Fill Adoptiu de la Ciutat de València, a títol pòstum, a favor del Sr. Silvino
Navarro Vidal.
VOTACIÓ
L'acord s'adopta per unanimitat de tots els regidors i totes les regidores presents a la sessió.
ACORD
"S'incoa el present expedient mitjançant moció presentada per la regidora delegada de
Patrimoni i Recursos Culturals en la qual es proposa iniciar actuacions encaminades a concedir el
nomenament de Fill Adoptiu de la Ciutat de València, a títol pòstum, a favor del Sr. Silvino
Navarro Vidal.
Esta proposta és aprovada per l'Ajuntament Ple en sessió ordinària celebrada el 30 de juliol
de 2020.
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. Gloria
Tello Company, regidora delegada de Patrimoni i Recursos Culturals.
Seguidament, la Sra. Instructora, recolzada per totes les informacions practicades i amb els
informes de l'Associació Valenciana d'Empresaris i Cámara Valencia, proposa concedir la citada
distinció donats els mèrits que concorren al Sr. Silvino Navarro Vidal.
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 lLocal.
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
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de desembre de 1984, i, en concret, pel que es disposa en els articles 1.2, 5, 6, 7, 16 i 19 del
mateix.
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 Informativa de Benestar i Drets Socials, Educació, Cultura i
Esports, la qual proposarà la concessió o denegació de l'esmentat honor; sent posteriorment
elevada la proposta al Ple de la corporació.
De conformitat amb els anteriors fets i fonaments de Dret, i amb el dictamen favorable de
la Comissió de Benestar i Drets Socials, 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. Silvino Navarro Vidal, en reconeixement a tota la seua trajectòria professional. Empresari
influent amb projecció internacional, precursor de l'associacionisme i compromès amb la societat
civil, ha contribuït de manera rellevant al desenvolupament econòmic de la ciutat de València."
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RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02000-2020-000054-00
PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE:
BENESTAR I DRETS SOCIALS, EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS. Proposa concedir la
distinció de Regidor Honorari, a títol pòstum, a favor del Sr. Ramón Vilar Zanón.
VOTACIÓ
L'acord s'adopta per unanimitat de tots els regidors i totes les regidores presents a la sessió.
ACORD
"S'incoa el present expedient mitjançant moció presentada per la regidora delegada de
Patrimoni i Recursos Culturals en la qual es proposa iniciar actuacions encaminades a concedir la
distinció de Regidor Honorari, a títol pòstum, al Sr. Ramón Vilar Zanón.
Esta proposta és aprovada per l'Ajuntament Ple en sessió ordinària celebrada el 30 de juliol
de 2020.
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. Gloria
Tello Company, regidora delegada de Patrimoni i Recursos Culturals.
Seguidament, la Sra. Instructora, recolzada per totes les informacions practicades i amb els
informes del Grup Municipal Socialista i el Levante, UD, proposa concedir la citada distinció
donats els mèrits que concorren al Sr. Ramón Vilar Zanón.
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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 del
mateix.
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 Informativa de Benestar i Drets Socials, Educació, Cultura i
Esports, la qual proposarà la concessió o denegació de l'esmentat honor; sent posteriorment
elevada la proposta al Ple de la corporació.
De conformitat amb els anteriors fets i fonaments de Dret, i amb el dictamen favorable de
la Comissió de Benestar i Drets Socials, Educació, Cultura i Esports, el Ple de l'Ajuntament
acorda:
Únic. Concedir la distinció Regidor Honorari a títol pòstum a favor del Sr. Ramón Vilar
Zanón, en reconeixement a la seua exemplar trajectòria al servici de l'Administració municipal
valenciana on va exercir el seu càrrec de regidor amb honradesa, transparència i responsabilitat.
Pel seu compromís polític i l’eficient gestió realitzada, formarà part indiscutible de la memòria
col·lectiva municipal de la nostra ciutat."
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RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02000-2020-000036-00
PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE:
BENESTAR I DRETS SOCIALS, EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS. Proposa concedir el
nomenament com a Cronista Oficial de la Ciutat de València a favor del Sr. Vicent Baydal i
Sala.
VOTACIÓ
Voten a favor els 19 regidors i regidores dels grups Compromís, Socialista i Vox; fan
constar la seua abstenció els 14 regidors i regidores dels grups Popular i Ciutadans.
ACORD
"S'incoa el present expedient mitjançant moció presentada per la regidora delegada de
Patrimoni i Recursos Culturals en la qual es proposa iniciar actuacions encaminades a concedir el
nomenament com a Cronista Oficial de la Ciutat de València a favor del Sr. Vicent Baydal i Sala.
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Esta proposta és aprovada per l'Ajuntament Ple en sessió ordinària celebrada el 30 de juliol
de 2020.
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. Gloria
Tello Company, regidora delegada de Patrimoni i Recursos Culturals.
Seguidament, la Sra. Instructora, recolzada per totes les informacions practicades i amb els
informes de la Universitat Jaume I i l’Associació de Cronistes Oficials del Regne de València,
proposa concedir la citada distinció donats els mèrits que concorren en el Sr. Vicent Baydal i
Sala.
Obra a l’expedient la compareixença de l’interessat manifestant la seua conformitat amb
l’acord proposat.
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.
La Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern local,
introdueix modificacions en la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local,
entre les quals destaca l'addició d'un nou títol X, dedicat a establir un règim especial
d'organització per als municipis de gran població, com és el cas de València, conforme es
dedueix de l'art. 121 d'aquest text legal.
Donant compliment a l'esmentada Llei, l'Ajuntament de València en sessió plenària
celebrada el 29 de desembre de 2006, aprova el seu Reglament orgànic, l'objecte del qual és
regular el govern i l'administració de l'Ajuntament de València, com a expressió de l'autonomia
local garantida per la Constitució espanyola, i el Reglament orgànic del Ple de l'Ajuntament de
València, adaptant la seua organització al que es preveu en la Llei 57/2003.
Segona. Davant l'absència d'un reglament regulador de la figura del Cronista Oficial s'han
consultat reglaments que regulen aquesta figura en altres municipis que en conjunt estableixen un
procediment similar, diferenciant els òrgans de decisió en els supòsits de municipis de gran
població. Aquest procediment constaria de les següents fases:
- La incoació es realitzarà en un expedient iniciat per moció de l'Alcaldia-Presidència o
regidor en qui delegue, acompanyant-se a aquesta proposta d'iniciació, una memòria en la qual
s'especifiquen els mèrits que concorren en la persona proposada, juntament amb les ressenyes
biogràfiques i, si les tinguera, bibliogràfiques. La iniciació requerirà acord del Ple de
l'Ajuntament previ dictamen de la Comissió Informativa de Benestar i Drets Socials, Educació,
Cultura i Esports.
- Iniciat l'expedient es procedirà a la instrucció d'aquest, dirigida a l'acreditació i valoració
dels mèrits de la persona proposada, podent sol·licitar quants informes, no vinculants, es
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consideren oportuns a entitats, associacions o col·lectius socials, sempre que estiguen arrelats en
el municipi. L'expedient serà informat pels serveis municipals de l'àrea de Cultura.
- Després de la instrucció de l'expedient i amb caràcter previ a la resolució, es donarà
audiència de l'expedient a la persona proposada a fi que manifeste la seua conformitat expressa
amb la concessió del títol.
- El títol de Cronista es concedirà pel Ple de l'Ajuntament previ dictamen de la Comissió
Informativa de Benestar i Drets Socials, Educació, Cultura i Esports.
El caràcter d'aquesta figura serà honorífic, sense cap contraprestació econòmica, gratuït i
vitalici i la seua tasca serà consultiva.
No obstant això, el caràcter vitalici del títol, qui siga nomenat Cronista Oficial podrà cessar
per decisió pròpia o, en cas d'incompliment de les seues obligacions o de malaltia que li
incapacite per a l'exercici d'aquest, per acord del Ple de l'Ajuntament. En els dos últims supòsits,
la revocació s'haurà d'adoptar mitjançant tramitació de l'expedient que s'instruirà amb les
mateixes característiques i garanties que les del seu atorgament.
El títol de Cronista atorga els següents drets:
- Rebre de l'Ajuntament una medalla commemorativa del nomenament i distintiva del títol.
- Assistir als actes públics que tinguen interés per a les seues funcions i que siguen
organitzats per l'Ajuntament.
- Accedir als fons de l'Arxiu i de les biblioteques i hemeroteques municipals per a la seua
consulta i estudi, facilitant els mitjans materials i tècnics necessaris. En tot cas, l'accés a les dades
que consten en expedients i registres administratius s'efectuarà en els termes que dispose la
legislació vigent en la matèria.
- Rebre gratuïtament un exemplar de totes les publicacions editades per l'Ajuntament a
partir del seu nomenament.
D'altra banda, el Cronista Oficial es compromet a fer les següents tasques:
- Emetre la seua opinió i evacuar consultes i informes sobre aquells temes relacionats amb
la història de València o en aquells que la corporació, per mitjà de l'Alcaldia-Presidència o
regidor en qui delegue, estime oportú sotmetre a la seua consideració.
- Redactar una Memòria anual que es denominarà Crònica de la Ciutat de València, en la
qual es recullen els principals esdeveniments socials, culturals, polítics i de tota mena relacionats
amb la Ciutat esdevinguts durant l'any.
Sense perjudici de les competències atribuïdes als diferents òrgans municipals en matèries
concretes, totes les qüestions que se susciten referents a la figura del Cronista Oficial de la Ciutat
i a la seua activitat i relacions amb l'Ajuntament es desenvoluparan a través de l'AlcaldiaPresidència o regidor en qui delegue.
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Tercera. 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 Informativa de Benestar i Drets Socials, Educació, Cultura i
Esports, la qual proposarà la concessió o denegació de l'esmentat honor; sent posteriorment
elevada la proposta al Ple de la corporació.
De conformitat amb els anteriors fets i fonaments de Dret, i amb el dictamen favorable de
la Comissió de Benestar i Drets Socials, Educació, Cultura i Esports, el Ple de l'Ajuntament
acorda:
Únic. Concedir el nomenament com a Cronista Oficial de la Ciutat de València a favor del
Sr. Vicent Baydal i Sala."

La presidència alça la sessió a les 16:47 hores, de la qual, com a secretari, estenc esta acta
amb el vistiplau de la presidència.
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