NOTA DE PREMSA DEL PLE DEL CONSELL VALENCIÀ DE CULTURA DE 27
DE MARÇ DE 2017

Palau de Forcalló. València, 27 de març. Hui a les 12 del migdia s’ha celebrat el Ple del
Consell Valencià de Cultura, amb la presència de tots els consellers de la institució.
L’ordre del dia era llarg i dens, perquè passaven al Ple alguns informes de rellevància que
suscitaven discussió.
Seguint l’ordre del dia, es presentava un informe sobre el Pla d’Acció Territorial de la
Infraestructura Verda del Litoral de la CV (PATIVEL), que forma part dels informes que
el Consell Valencià de Cultura està emetent sobre la nova política territorial de la
Generalitat. L’informe, que dóna suport a una iniciativa legislativa que pretén ordenar,
protegir i restaurar, tant com es puga, la franja litoral valenciana, s’ha aprovat amb una
sèrie de consideracions que es faran arribar a l’òrgan administratiu corresponent.
També s’ha aprovat un informe, més breu, sobre el mur de tancament i l’entorn del
monestir de Sant Miquel dels Reis, que té l’origen en la solsida, durant unes pluges, d’una
part del seu mur perimetral. L’informe s’ha ampliat per a reclamar a la Generalitat
l’aplicació del Pla Especial previst, i aprovat, ja fa 15 anys, per a l’entorn del que ara és
la seu de la Biblioteca i de l’Acadèmia de la Llengua.
També s’ha aprovat l’informe sobre el present i el futur de les biblioteques públiques
valencianes, que conté un seguit de dades actualitzades, algunes inèdites, sobre la
situació, els problemes actuals i les tendències de futur de les biblioteques públiques.
L’informe pretén ser una aportació per a la possible revisió de la llei de Biblioteques
actual, que data del 2011, i també una demanda d’autonomia legal i administrativa per a
la Biblioteca Nacional Valenciana.
L’últim document aprovat tractava sobre l’avantprojecte de llei de l’IVAM, en què es fan
una sèrie de consideracions, particularment, sobre el Consell Assessor i el Consell Rector.
I considera injustificada l’exclusió prevista de la designació de membres per part del
Consell Valencià de Cultura per al seu Consell Rector.
Per últim, el Ple ha aprovat la Memòria de la institució corresponent a l’any 2016, en què
queda constància de tota l’activitat desplegada pel Consell en l’exercici passat.

