ACTA CORRESPONENT AL CONSELL DE DISTRICTE DE LA JUNTA
MUNICIPAL DE PATRAIX EN SESSIÓ ORDINÀRIA, CELEBRAT EL DIA 2
D'ABRIL DEL 2014.
ASSISTENTS:

VICEPRESIDENT:
D. Miquel Domínguez Pérez

VOCALS:

-D a Adriana Hernández Massotti (P.P.)
-D. Santos Peral Martín (P.P.)
-D. Vicente Orts Llácer (P.P.)
-D. Juan Carlos Ortiz Reboll (P.P.)
-D a Cristina María Nebot Marzal (P.P.)
-D. Manuel Lubary Martínez (PSOE)
-D. Francisco J. Guillot Pipaón (PSOE)
-D. Artur García i Lozano (COMPROMÍS)
-D. Juan Francisco García Martínez (EUPV)

LA REGIDORA DE L'AJUNTAMENT:
Dª Mª Pilar Soriano Rodríguez Grup (Compromís)
EL REGIDOR DE L’AJUNTAMENT:
D. Vicent Sàrria Morell (PSOE)

SECRETÀRIA:
-D.a María José Beltrán Momblanch

Excusa la seua assistència:
PRESIDENT:

D. Ramón Isidro Sanchís Mangriñán

A València sent les 18 hores 00 minuts del dia 02 d'Abril 2014, es reunixen en els
locals de la Junta Municipal de Patraix, sítia en la C/ Beat Nicolás Factor, 1, els
components del Consell de Districte que anteriorment es relacionen per a tractar els
següents punts de l'Orde del Dia:
ORDE DEL DIA:
1.-Lectura i aprovació de l'Acta de la Sessió Extraordinària i Sessió Ordinària de data 09 de
desembre 2013.
2.-Donar compte del Pressupost assignat a la J.M. Patraix per a l'any 2014.
3.-Dictàmens de la Comissió de Cultura en sessió celebrada el 19 de Febrer 2014.
4.-Festejos organitzats per la Junta municipal de Patraix en el primer quadrimestre 2014.
5.-Moció subscrita pel vocal D. Juan Francisco García Martínez en representació del Grup
d'Esquerra Unida (EUPV). Assumpte: Deficiències en Pavelló Poliesportiu cobert del Barri
de Sant Isidre.
6.-Moció subscrita pel vocal D. Artur García i Lozano en representació del Grup Compromís.
Assumpte: Pel manteniment de les línies en Valencià al Districte.
7.-Moció subscrita pel vocal D. Artur García i Lozano en representació del Grup Compromís
. Assumpte: Aplicació pressupostaria per a un sistema de gravació de les sessions dels
Consells de Districte en les Juntes Municipals.
8.-Pregunta formulada pel vocal D. Artur García i Lozano en representació del Grup
Compromís. Assumpte: L'estat urbanístic del districte de Patraix.
9.-Precs i Preguntes.
1.- Lectura i aprovació de l'Acta de la Sessió Extraordinària i Sessió Ordinària de
data 09 de desembre 2013.
No es dóna lectura de les Actes de les Sessions anteriors i es procedix a la votació per
conéixer els Srs. Vocals el seu contingut i són aprovades per unanimitat.

2.- Donar compte del Pressupost assignat a la J.M. Patraix per a l'any 2014.
Per la Sr. Secretaria es procedix a donar lectura del pressupost assignat a la Junta Municipal
de Patraix any 2014:
“Activitats culturals i esportives “.- 10.360,04 €
“Trans., Premis, beques, Pens., Estudis Investigació”.- 2.264,21 €
3.- Dictàmens de la Comissió de Cultura en sessió celebrada el 19 de Febrer 2014.
Per la Sra. Secretaria es procedix a donar lectura de l'Acta de la Comissió de Cultura
de data 19 /02/2014. Assistixen els Srs. vocals pertanyents a esta Comissió de treball.

La sessió comença a les 17,00 hores en els locals de la Junta Municipal de Patraix,
per a tractar els assumptes:

ORDE DEL DIA:
1. - Pressupost Assignat a la Junta Municipal de Patraix any 2014:
“Activitats culturals i esportives “.- 10.360,04 €
“Trans., Premis, beques, Pens., Estudis Investigació”.- 2.264,21 €
2.- Constituït el Jurat de la Junta Municipal de Patraix, s'emet la Fallada del VI Concurs de
Redacció.
Alumnes:
Primer Premi a la millor Redacció valencià-castellà.Segon Premi a la millor Redacció castellà-valencià.Premi a la millor Redacció en Valencià.Col·legis Premiats:
Col·legi Públic José Soto Micó
Col·legi Públic Rodríguez Fornos
3.- Programa Activitats Culturals de la Junta Municipal de Patraix per al 2014 i execució del
Pressupost.
a) Es dictamina passar de l'Aplicació “Activitats Culturals i esportives” la quantitat de
2.850,- € a l'Aplicació “Premis i Beques”, comunicant-se al Servici de Descentralització
perquè es donne trasllat a l'Oficina Econòmic Financera perquè es tinga en compte en la
pròxima modificació de crèdits.
Quedant dotat el Pressupost de les següents quantitats
Activitats culturals i esportives 7.510,04 euros i Trans., Premis, beques, Pens., Estudis
Investigació 5.114,21 euros.
b) Per la Vocal Coordinadora de Cultura D.a Adriana Hernández Massotti, es proposa la
realització de les mateixes Activitats Festives i Concursos que els realitzats en 2013 i
contractar amb els mateixos proveïdors que en 2013 per a cada un dels Festejos i
Premis.Sotmés a votació s'aprova per unanimitat, prestant la seua conformitat tots els
assistents a la Comissió pel que, presenta per a la seua consideració i aprovació el Projecte
d'Activitats Culturals de la Junta Municipal de Patraix 2014 que a continuació es detalla:
Es remarca que la Trobada de Bandes se celebrarà en el Centre Cultural Rambleta el pròxim
6 d'Abril del 2014.Recordant que, pel Consell de la Junta Municipal s'adopte l'acord de
celebració del Festeig des de 2013 i següents, en el Centre Cultural La Rambleta de les
Trobades de Bandes de Música de Patraix , que organitze la Junta Municipal de Patraix. Així
per al 2015 se sol·licitara realitzar el Festeig el dia 19 d'abril o una altra data que s'indique per
l'agenda d'actes del centre Cultural La Rambleta
I.-Festejos 2014
1.- XVI Trobada de Bandes. Dia 6 d'abril del 2014 a les 10.30 en el Centre Cultural La
Rambleta.
Actuaren per l'orde següent:
1.- Asoc. Cult. Falla Gral Fangós
- 750,00€
2.- Va unir Musical Sant Marcel-lí
- 900,00€
3.- Agrupació Musical de Patraix
- 750,00€
4.- Agrup. Musical Sant Isidre
- 750,00€
5.- Agrupació Musical Cruz Coberta - 750,00€
- Publicitat Impremta Formats
- 900,04€
Records participació
Impremta Formats
- 125,00€

4.925,04€
2.- Concurs Betlems .Records Commemoratius (Trofeus Giménez 450,00 €
3.- Festeig d'Entrega de Joguets Reis.2.135,00 € (mateix proveïdor que 2013)
II: Premis 2014
- 4. VII Concurs de Redacció. Amb el tema “Som europeus” i el Lema: Som Europeus Què
saps de la Unió Europea? Per un import de 3.364,21€ (Ramón Llosa). S'han redactat les
Bases del VII Concurs de Redacció en els mateixos termes que l'any anterior, per a la
tramitació del corresponent expedient del Concurs de Redacció 2014.
- 5.- II-concurs Jóvens Promeses. Per un import de 1.750,00€ (Comercial Addagio). S'han
redactat les Bases del II Concurs de Jóvens Promeses.
Sotmés a aprovació els dictàmens de la Comissió de Cultura, per unanimitat s'aprova el
dictamen dels punts 2 i 3 sobre trasllat de 2850 euros de l'Aplicació d'Activitats Culturals a la
de Premis així com les Activitats Festives i Premis imports i contractació, a les mateixes
empreses que en 2013 i la Fallada del Jurat del Concurs de Redacció, així com les Bases del
Concurs de Redacció i Jóvens Promeses quedant assignat, repartit i executat tot el pressupost
2014.
4.- Festejos organitzats per la Junta Municipal de Patraix en el primer quadrimestre
2014.
Per la Sra. Secretaria s'informa que tal com ha sigut tractat el punt anterior de l'orde del dia el
pròxim 6 d'Abril tindrà lloc el festeig organitzat per la Junta Municipal el XVI Trobada de
Bandes. L'Acte començara les 10,30 en el Centre Cultural “La Rambleta” i actuaran les
següents bandes de música pertanyents a la demarcació territorial de la Junta Municipal de
Patraix:
1.- Associació. Cultural. Falla General Barroso 2.- La unió Musical Sant Marcel-lí 3.Agrupació Musical de Patraix 4.- Agrupació. Musical Sant Isidre 5.- Agrupació Musical
Creu Coberta.
5.- Moció subscrita pel vocal D. Juan Francisco García Martínez en representació del
Grup d'Esquerra Unida (EUPV).
Assumpte: Deficiències en Pavelló Poliesportiu Municipal cobert del Barri de Sant Isidre
Presa la paraula el vocal D. Juan Francisco García Martínez qui defén la Moció passant a
llegir el contingut de la mateixa:
Que, se sol·licita que el Ple del Consell d'esta Junta Municipal de Districte de Patraix,
determine la necessitat i l'aprovació per a procedir a esmenar les deficiències assenyalades
per a la reparació i millora de l'aspecte exterior del Pavelló Poliesportiu Municipal del Barri
de Sant Isidre.
Presa la paraula D. Miguel Domínguez informant sobre les gestions realitzades pel Servici de
Jardineria i Fundació Esportiva Municipal. Informant que s'han reparat les deficiències
posades de manifest per Esquerra Unida en el Pavelló Poliesportiu Municipal, havent
procedit el Servici de Jardineria a la neteja i desbrossament de mala herba, així com per la
Fundació Esportiva s'ha realitzat la neteja de Grafits, pintades i reparació de les escales.

Per D. Miguel Domínguez, en consideració a què els punts sol·licitats en la Moció número
cinc de l'Orde de dia del Consell, ja han sigut atesos i esmenades les deficiències per a
reparació i millora de l'aspecte del Pavelló, passa a realitzar la següent Moció Alternativa:
Proposta d'Acord:
Instar des de la Junta Municipal a qui corresponga dels Servicis Municipals perquè s'efectue
periòdicament un control sobre l'estat del Pavelló Poliesportiu Municipal quant a l'existència
de deficiències que poguera tindre l'edifici, així com l'estat de neteja de les voltants de
l'edifici, herbes i males herbes per la contornejada, estat d'escales i mur d'accés al
Poliesportiu, així com la neteja de la fatxada perquè este exempta de pintades i grafits
Sotmesa a votació és aprovada per unanimitat,
6.- Moció subscrita pel vocal D. Artur García i Lozano en representació del Grup
Compreels meus.
Assumpte: Pel manteniment de les línies en Valencià al Districte.
Presa la paraula D. Artur García i Lozano per a defendre la Moció en els termes següents:
Que es prenga com una Moció, no d'un grup Polític sinó per a benefici del barri. L'acció
d'acord pel Sr. Vicepresident D. Miguel Domínguez, gràcies a Miguel hui s'ha pogut donar un
premi en Valencià en la Junta Municipal de Patraix. En estos dies la Conselleria d'Educació
va fer la seua pressió de línies en Valencià en un altre Col·legi i ha rectificat respecte d'això.
Passa a llegir la Moció:
Proposta d'Acord
Este vocal en nom propi i del Grup Compromís, insta a l'Ajuntament de València que, encara
coneixent que la implantació i supressió de línies educatives és competència de la
Conselleria d'Educació, establisca les gestions oportunes amb la Conselleria d'Educació,
Cultura i Esport per tal d'evitar que se suprimisca al barri de Patraix les referides línies en
valencià, la qual cosa suposa un atac al dret de poder estudiar en la llengua pròpia de la nostra
Comunitat com així es reflectix en les lleis del nostre Estatut d'Autonomia.
Li contesta el Sr. Vicepresident D. Miguel Dominguez informant sobre l'Acord Plenari de
l'Ajuntament de València del passat 28 de Març. La Moció es vota en contra en el Ple de
l'Ajuntament.
Proposa la següent Moció Alternativa: Ja que es va aprovar en el Ple de l'Ajuntament de
València de 28 de Març del 2014 es ratifica en el contingut del mateix en quant a
l'arreglament escolar per a l'esbossa de valencià en la ciutat de València. Sotmés a votació
és aprovat per vots a favor 5 del Partit Popular i 4 vots en contra: 2 del psoe, 1 compromís i 1
eupv..
7.-Moció subscrita pel vocal D. Artur García i Lozano en representació del Grup
Compromís. Assumpte: Aplicació pressupostaria per a un sistema de gravació de les
sessions dels Consells de Districte en les Juntes Municipals.
Presa la paraula D. Artur García i Lozano per a defendre la Moció passant a llegir el seu
contingut i formula:

PROPOSTA D'ACORD
1.- Instar a l'Ajuntament de València que en el Pressupost de l'Ajuntament de 2014 es
contemple una aplicació pressupostària per tal de comprar els equips de gravació d'àudio i
vídeo necessaris per poder filmar la sessió dels Consells de Districte de les Juntes
Municipals de València, tal com es fa en el Ple de l'Ajuntament..
2.-Instar a l'Ajuntament a retransmetre en directe a través del Canal de la Generalitat
Valenciana les sessions dels Consells de Districte de les Juntes Municipals de València,
tal com es fa en el Ple de l'Ajuntament.
3.- Instar a l'Ajuntament a entregar una còpia de les gravacions als diferents Grups
Polítics Municipals, tal com es fa amb El Ple de l'Ajuntament.

Presa la paraula D. Miguel Dominguez : Este és un assumpte que afecta totes les Juntes
de Districte i no a una sola, per la qual cosa es proposa s'aprove que passe a la Junta de
Portaveus i veure si troben alguna solució per a este assumpte. Es proposa la següent
Moció Alternativa:
“Que passe a la Junta de Portaveus i allí es tracte l'assumpte de les gravacions dels
Consells de Districte i facen una valoració i una proposta”.

Sotmés a votació és aprovat per unanimitat

8.-Pregunta formulada pel vocal D. Artur García i Lozano en representació del Grup
Compromís. Assumpte: L'estat urbanístic del districte de Patraix
Han sigut varies les Mocions que des d'este Grup Polític de Compromís s'han presentat a
esta Presidència amb tal de millorar l'estat urbanístic dels nostres carrers, la salubritat, els
parcs, la seguretat i una sèrie de problemes urbanístics del nostre districte.
A fi de trobar una solució vull fer-li referència a 4 desperfectes urbanístics
1. En diferents carrers del nostre districte l'estat de les voreres, és senzillament
lamentable amb forats, ruptura de la calçada, falta de taulellets en elles...
Tot açò, a més una lamentable imatge de la ciutat, representa un perill per als nostres
conciutadans. Per tal motiu este portaveu li formula la següent pregunta
Que mesures va prendre la regidoria d'urbanisme per a solucionar l'estat d'estos
desperfectes urbanístics en el nostre barri?
2. En el jardí situat darrere d'esta Junta estan fent-se unes obres de rehabilitació del
Convent de Santa Maria des de fa ja uns quants mesos. Estes obres estan al costat
mateix d'un parc públic infantil, depenent d'este Ajuntament, on es troben mobiliari
perquè puguen jugar els xiquets menuts.
Hi ha prop una tanca metàl·lica, que la majoria de les vegades està en el sòl o no
fixada, la qual cosa s'un perills pels xiquets per poder ferir-se.

Encara coneixent que les obres de rehabilitació depenen d'un altre organisme Públic,
este portaveu li formula la següent pregunta
A) Que mesures va prendre este Ajuntament a fi d'habilitar una àrea de seguretat on
els xiquets no tinguen perill i els pares puguen deixar-los jugar sense el perill de
tindre un accident?
B) Es pot accelerar la finalització dels obres de rehabilitació perquè no es facen
eternes?
3. Fa un parell de setmanes va tornar a ploure en la nostra ciutat ( feia falta cert és) però
açò va tornar a produir una gran quantitat de tolls , fang i brutícia en el solar situat al
carrer Franco Tormo del nostre barri el qual es troba abandonat pel seu propietari
Este portaveu ja li ha formulat, en varies ocasions, a través d'esta Junta, la necessitat
que el propietari del solar complisca les normes urbanístiques del manteniment de
solars, establides per l'Ajuntament de València, i d'obligat compliment per a tots els
ciutadans. En el cas que no ho faça es demane per la via legal convenient, que ho
complisca.
També, en les preguntes formulades a esta Presidència, s'ha suggerit que siga
l'Ajuntament el que arribe a un acord amb el propietari del solar, per cedir-ho de
manera provisional, fent-se càrrec l'Ajuntament del seu asfaltat, manteniment i
conservació, habilitant-ho adequadament.

4. En el parc situat en la plaça Josep Meliá i Castelló, del barri de Sant Isidre, es troba,
a mitat del jardí, una trapa en males condicions, la qual cosa és un perill d'accidents
per a les persones que passen per damunt
Per part d'este portaveu sol·licita: que al més prompte possible se solucione la dita
deficiència per part de la Regidoria corresponent.
Per D. Miguel Domínguez, es dió resposta a la pregunta, procedint a la lectura de l'informe
emés pels Servicis Municipals. Entregant còpia de l'escrit en mà al Sr Garcia i Lozano.

9.-Precs i Preguntes.
Per D. Artur García i Lozano es pregunta a la Sr. Cap del Servici de Descentralització sobre
la sol·licitud realitzada pel Grup Compromís dels locals de la Junta Municipal per a poder
reunir-se amb els veïns, passant a llegir la contestació enviada per la Sr. Mínguez. Pel Sr.
Garcia i Lozano s'insistix en el fet que va sol·licitar d'utilitzar els locals de la Junta inclús un
dissabte al matí si qualsevol dia a la vesprada no era factible, i se li contesta que és necessari
una vigilància dels locals de la Junta Muncipal.
Presa la paraula el portaveu del Grup Socialista D. Manuel Lubary Martínez qui formula una
queixa per no haver sigut admesos els escrits de les Mocions i Preguntes, considera que han
passat dotze dies. Així també, el Sr. Regidor de PSOE D. Vicent Sàrria Morell, emet una
queixa per no ser admeses les Mocions i Preguntes presentades per a este Consell de Districte
pel Grup Socialista i es tinguen com fora de termini. Sol·licita que conste en Acta la queixa.
Presa la paraula la Sra. Cap del Servici de Descentralització Senyora Maria Teresa Minguez

Manzano, indicat que s'ha seguit l'Acord de l'Ajuntament Ple en sessió ordinària de data 27
de desembre 2013. Per la Sra Secretaria Sra. Mª José Beltrán es dóna lectura de l'Acord
Plenari: vista la Moció subscrita conjuntament pels Grups Municipals Socialista ,
Compromis i IUPV i de conformitat amb l'alternativa in voce en el transcurs de la sessió pel
Delegat de Participació Ciutadana Sr. Sanchís, l'Ajuntament Ple acorda, Únic: proposar que
les sessions ordinàries de tots els Plens se celebren a les 18 hores del dimecres següent a la
celebració del Ple Ordinari de la Corporació Municipal.
A continuació la Sra. Secretaria passa a exposar l'Acord de la Junta de Portaveus: D'acord
amb allò que s'ha ordenat per la Junta de Portaveus en la sessió del 29 de Gener del 2014, per
la secretària General s'emet un informe relatiu a la Convocatòria i celebració de les Juntes
Municipals de Districte segons el qual la data de celebració de la sessió del Consell serà
dimecres 2 d'Abril del 2014, la data de la Convocatòria el dilluns 24 de març i l'ultime dia de
termini per a presentar preguntes i mocions que s'incorporaren a l'orde del dia el divendres 21
de març fins a les 14 hores. Pel que havent sigut presentades les Mocions i Preguntes el dia
26 de Març del 2014 estan fora de termini.
Preguntes:
1.- Pregunta.
D. Manuel Lubary Martínez, portaveu Grup Municipal Socialista en la Junta Municipal del
Districte de Patraix, transforma la Moció presentada en pregunta i passa a realitzar
l'exposició següent:
1.-Pregunta: Concurs idees consum en el barri
Des de l'inici de la crisi econòmica, en el nostre districte hem vist desaparéixer
comerços de molt distinta índole, inclús alguns de trajectòria històrica. L'adopció de mesures
liberalitzadores cap al comerç de major envergadura, centres comercials i grans magatzems,
adoptades per l'Ajuntament, de cap manera coadjuven a millorar o a estimular el consum i als
comerciants del nostre districte. Les úniques iniciatives adoptades per l'Ajuntament només
han mirat al comerç del centre històric obviant als diferents districtes que componen la ciutat.
1. Seria possible realitzar una exposició d'un concurs d'idees a tota la ciutadania,
organitzacions veïnals, ciutadanes, esportives i comercials del districte de Patraix a fi
que exposen les seues idees per a estimular el comerç de barri?
2. Seria possible que una vegada conclòs el concurs extraure i desenvolupar aquelles
idees que susciten el consens de tots els grups municipals per al seu estudi, valoració,
i posada en marxa, així com elevar el cost pressupostari necessari i imprescindible al
Ple d'Ajuntament a fi de materialitzar el projecte?
3. Seria possible proposar fer extensible este acord a les altres Juntes de Districte de
València?
Li contesta el Sr. D. Miguel Domínguez, indicant que: s'han realitzat concurs d'idees per a
promocionar el barri de Patraix, com ara actuació de passarel·la de moda per a dinamitzar el
comerç de la zona. Se sol·licita als comerciants que s'apunten per a dinamitzar. El Servici de
Comerç ha contestat respecte d'això, procedint a donar lectura de l'escrit.
2.- Pregunta

Javier F. Guillot Pipaón, vocal grup municipal socialista en la Junta Municipal del Districte
de Patraix realitza la pregunta següent:
Pregunta: nova ordenança d'ocupació del domini públic
En relació amb la nova Ordenança d'ocupació del domini públic, recentment aprovada
pel Ple de l'Ajuntament, i sobre la notícia publicada en el diari “El Món” de dies recents, per
la qual l'Ajuntament s'ha dirigit a diversos col·legis que havien sol·licitat l'autorització d'uns
cercaviles, en el sentit que, al marge de tindre els segurs corresponents, haurien d'abonar
determinades quantitats de diners per la presència de la policia local, com la de 23 € per
hora/policia, els preguem ens responguen a les preguntes següents:
Pregunta:
1.- Pretenen rehabilitar la part d'una Ordenança que des dels anys huitanta no s'aplica?
2.- Significa que a partir d'ara qualsevol entitat pública o privada que sol·licite l'ús de
l'espai públic ha de pagar els costos de seguretat, a més de complir els requisits
habituals?
3.- Com s'entén que el pagament que estan anunciant és el real al seu cost? Si el
policia atén el requeriment en el seu horari habitual, el cost previst pressupostari de el
seu del qual salari està aprovat es va a afegir un copago?
4.- Es va a aplicar l'ordenança a esdeveniments esportius privats, com són els partits
de futbol? En cas afirmatiu, pretenen recaptar sense més? En cas contrari, què és el
que pretenen, privatitzar la seguretat pública?
Presa la paraula D. Miguel Domínguez indicant que es deixa para mes avant la contestació
per no haver arribat la informació.

3.- Pregunta
D. Manuel Lubary Martínez, portaveu grup municipal socialista en la Junta Municipal del
Districte de Patraix:
Pregunta: Menjadors escolars
Al Juny del 2013 el Grup Socialista va presentar una Moció al Ple de la Junta de
Patraix, després de la finalització del curs escolar en el districte, i es constatara el fet que un
número indeterminat d'alumnes presentava un nivell de desnutrició i/o deficient alimentació,
que ve sent denunciada per col·lectius tan dispars com Caritas diocesana o la Creu Roja, pel
fet que la crisi econòmica que estem patint ha colpejat a bon nombre de la ciutadania, que o
bé han perdut poder adquisitiu o bé han passat a engrossir la interminable fila de la
desocupació. La resposta donada, o sí o sí, és que la dita labor corresponia a la Generalitat
Valenciana i, en tot cas, la petició ser derivaria a la Regidoria de Benestar Social.

1. Ens podria facilitar dades de l'exercici 2013, en el districte de Patraix, sobre el
nombre de xiquets als que se li ha facilitat servici de menjador pels motius
referenciats a càrrec de l'Ajuntament?
Li contesta D. Miguel Domínguez indicant que l'any 2012/2013 havien 461 menors,
2013/2014, 443 menors més les que es concedisquen
Tenen previst per al present exercici, la dotació necessària per a cobrir les necessitats
d'alimentació en el districte? En cas afirmatiu, ens podria explicitar quins?
Contesta D. Miguel Domínguez indicant que si esta previst a través de distintes ajudes
Municipals com ara prestació econòmica individualitzada, menjadors escolars i banc de
solidaritat entre altres.

I no tenint més assumptes que tractar, s'alça la sessió, sent les 21,00 hores redactant-se
la present Acta de què com a Secretaria certifique i done fe, amb el vistiplau del Sr. President,
en el lloc i data dalt indicats.

LA SECRETÀRIA DE LA JUNTA
MUNICIPAL DE PATRAIX

V. .Bº
EL VICEPRESIDENT DE LA JUNTA
MUNICIPAL DE PATRAIX

Mª José Beltrán Momblanch

D. Miquel Domínguez Pérez

