
Minuta  01/17

SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE

Celebrada el dia 26 de Gener de 2017

En Potries, provincia de València, i en el saló de Plenaris de l’Ajuntament, el dia 26 
de   Gener  de  dos  mil  desset,  a  les  huit  hores  es  reuniren  la  Sra.  Alcaldessa,  Mª 
Assumpció Domínguez Medina, i els regidors, Sra. Mª Carmen Vidal Calafat, Sr. Jesús Gras 
i  Camarena, Sr. Vicent Damià Oliver Peiró, Sr. Óscar Gamazo Micó,  Sra Vanesa Millet 
Olaso i el Sr. Carlos García Escrivà, a fi de celebrar, en primera convocatòria, la sessió 
ordinària d’aquest dia, per a la que prèviament havien sigut convocats, assistits de la 
Sra. Secretaria Interventora acctal de la Corporació, María José Isnardo Llorca.

Comprovat  que  existeix  quorum  suficient  i  que  estan  presents  l’Alcaldessa 
Presidenta i la Secretaria, per la Sra. Alcaldessa declara oberta la sessió i seguidament es 
van prendre els acords conforme al següent

1r.-APROVACIÓ ACTA ANTERIOR DE 24/11/2016. 

Llegit l’esborrany de l’acta de la sessió anterior de data 24 de novembre de 2016 
segons establix l’article 36 del Reglament d’Organització Funcionament i Règim Jurídic de 
les Entitats Locals, i per la Presidència es pregunta si algun membre de la Corporació 
desitja formular observacions al respecte.

La Sra. Vanesa Millet Olaso diu que en el punt 8.2.- Precs i preguntes fa un prec 
per a que els bands municipals es realitzen en castellà , referint-se a que la redacció del  
Band en castellà siga la correcta. 

No formulant-se cap més observació, l’Ajuntament en Ple per unanimitat dels set 
membres  assistents  de  la  Corporació,  procedeix  a  l’aprovació  de  l’acta  ressenyada, 
autoritzant-ne la seua transcripció al llibre d’actes i remissió a la Delegació de Govern i 
Generalitat Valenciana.

2on.-  RATIFICACIÓ  RESOLUCIÓ  D’ALCALDIA  NÙM.  013/2017.  APROVACIÓ 
CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE EL PALAU DUCAL DELS BORJA DE GANDIA 
F.C.V. I L’AJUNTAMENT DE POTRIES PER A LA DIFUSIÓ CONJUNTA D’ACTIVITATS 
RELACIONADES AMB LA FAMILIA BORJA I EL PORRAT DE SANT BLAI 2017 DE 
POTRIES.

Es dona compte del dictamen favorable adoptat per la Comissio Informativa Municipal 
Permanent que es transcriu a continuació:

Resolució d’Alcaldia nùm. 013/2017

         Segon les converses manteses amb la Coordinadora del Palau Ducal dels 
Borja F.C.V. per a la signatura d’un Conveni de col.laboració entre el Palau Ducal 
dels Borja de Gandia F.C.V.  i  l’Ajuntament de Potries per a la difusió conjunta 
d’activitats relacionadas amb la Familia Borja, i el Porrat de Sant Blai de Potries.

Vist que no existeix cap contraprestació de tipus econòmica.

Aquesta Alcaldia RESOL:

Primer.- Aprovar  el  Conveni  de  col.laboració  entre  el  Palau Ducal  dels 
Borja  de  Gandia  F.C.V  i  l’Ajuntament  de  Potries  per  a  la  difusió  conjunta 
d’activitats relacionadas amb la Familia Borja i  el Porrat de Sant Blai de Potries 
que literalment diu:



CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL PALAU DUCAL DELS BORJA DE GANDIA  F.C.V.  I 
L'AJUNTAMENT DE POTRIES PER A LA DIFUSIÓ CONJUNTA D’ACTIVITATS RELACIONADES 
AMB LA FAMILIA BORJA.

REUNITS

 D’una part Na Balbina Sendra Alcina, Coordinadora del Palau Ducal dels Borja F.C.V. amb 
DNI 53213154d, en nom i representació del Palau Ducal dels Borja en domicili al carrer Duc 
Alfons el Vell, 1 i amb CIF G-98029663.

          I  d’una altra,  Dª  Mª Assumpció  Domínguez  Medina,  actuant  en qualitat  d'Alcaldessa  de 
l'Ajuntament de Potries.

EXPOSEN

           1.  Que  de  conformitat  amb la  seua  voluntat  fundacional,  el  Palau Ducal  dels  Borja  vol  
establir  un  sistema  de  col·laboració  desinteressada  amb  altres  entitats  o  col·laboradors 
relacionats  amb el  tema  dels  Borja,  amb la  finalitat  d’obtindre  una  major  difusió  turística  i  
cultural.

2. De la mateixa manera l’ajuntament de Potries es troba interessat en difondre a nivell 
turístic i cultural les últimes novetats del tema d’investigació sobre els Borja que s’està duent a 
termini en dit municipi.

3. En conseqüència les parts subscriuen el present conveni de col·laboració que es regirà 
per les clàusules baix esmentades.

CLÀUSULES

 PRIMERA.- OBJECTE.

          L'objecte  del  present  conveni  suposarà  el  compromís  de  col·laboració  en  la  difusió  de 
ambdues entitats turístic culturals, el qual suposa:

1. Ambdós entitats deuran tindre la informació completa (fullets, flyers...).

2. Les persones encarregades d’atendre al públic en cadascun dels espais disposaran de 
la informació suficient per a poder difondre-la a nivell promocional, donant així una oferta més 
ampla al públic.

3. En el Porrat de Sant Blai 2017 l’Ajuntament de Potries es compromet a cedir a Palau 
Ducal un stand informatiu des d’on difondre tota la seua informació general.

4. De la mateixa manera, Palau Ducal es compromet durant el temps del Porrat de Sant 
Blai 2017 i prorrogable al llarg de tot el mes a cedir a l’Ajuntament de Potries 16 maniquins 
desvestits. L’ajuntament de Potries es farà càrrec d’arreplegar els maniquins del Palau Ducal i  
tornar-los una volta acabat el seu ús. L’ajuntament de Potries es compromet a fer-se càrrec de 
tots els desperfectes produïts en els maniquins durant el temps que dure la seua custòdia.
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         5. Palau Ducal també cedirà un pendó en l’escut de la família Borja entre els dies 30 de gener 
i  7  de  febrer.  Al  igual  que  en  els  maniquins,  l’ajuntament  de  Potries  serà  encarregat  
d’arreplegar-lo i tornar-lo així com de qualsevol desperfecte que puga sofrir.”

Segon.- Ratificar aquesta Resolució en el pròxim plenari que es celebre.”

 (…) es sotmet la ratificació de la Resolució d’Alcaldia nùm. 013/2017 a votació de la 
Comissió Informativa i s’aprova per unanimitat amb 4 vots a favor del Grup Municipal 
Compromís, 1 del Grup Socialista i 1 del Grup Popular ACORDA:

PRIMER:  Dictaminar  favorablement  la  Ratificació  de  la  Resolució  d’Alcaldia  nùm. 
013/2017. Aprovació conveni de col.laboració entre el Palau Ducal dels Borja de Gandia 
F.C.V i l’Ajuntament de Potries per a la difusió conjunta d’activitats relacionades amb la 
Familia Borja i el Porrat de Sant Blai 2017 de Potries. 

SEGON: Que així quede constància als efectes en el corresponent expedient.

       La Sra. Alcaldessa explica als membres de la Corporació que per motius 
d’agenda tant per part de la Coordinadora del  Palau Ducal dels Borja F.C.V  i 
d’ella  mateixa,  aquest  conveni  es  fa  mitjançant  resolució  d’alcaldia,  i  també 
perqué no hi ha contraprestació econòmica al ser un conveni de col.laboració de 
difusió conjunta d’activitats relacionades amb la Familia Borja i l’Ajuntament de 
Potries.

Es dona per  part  d´Alcaldia el  torn de paraula al  grup municipal  popular  i  el 
Sr.Oscar Gamazo diu que va a votar a favor perqué hi ha que fomentar el turisme 
a través de la col.laboració entre les distintes Administracions.

Acte seguit es dona el torn de paraula al grup municipal socialista que diu que 
van a votar a favor, i pregunta qui ha vestit als maniquís. Els vestix el personal 
encarregat  del  Porrat.  Els  trajes son  una  cessió  de la  Conselleria  de  Cultura. 
L’Ajuntament es fa carrec de portarlos i tornarlos en la furgoneta de l’Ajuntament 
adoptant-se les mesures cautelars per a portarlos i tornarlos en bon estat.Fent-se 
l’Ajuntament càrrec dels desperfectes que s’ocasionaren.

No suscitant-se cap debat es procedeix a la votació i s´aprova la proposta amb 4 
vots a favor del Grup Municipal Compromís, 1 vot del grup municipal del partit 
popular  i 2 del Grup Socialista i s´ACORDA,

PRIMER: Dictaminar favorablement la Ratificació de la Resolució d’Alcaldia nùm. 
013/2017.Aprovació conveni de col.laboració entre el Palau Ducal dels Borja de 
Gandia  F.C.V  i  l’Ajuntament  de  Potries  per  a  la  difusió  conjunta  d’activitats 
relacionades amb la Familia Borja i el Porrat de Sant Blai 2017 de Potries.

SEGON: Que així quede constància als efectes en el corresponent expedient.

3er-DESPATX EXTRAORDINARI

Per part de la Alcaldessa es diu que no hi ha res.
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4rt- CONTROL I FISCATLIZACIÓ ÒRGANS DE GOVERN

4.1.- Coneiximent Resolucions Alcaldia.

Torn de paraula que es concedeis per part d´alcaldia al Grup Municipal Popular, que no te 
res a dir.

El grup municipal socialista, concretament la regidora Vanesa Millet Olaso, pren el torn de 
paraula, en relació a la Resolució d´alcaldía 14/2017 relativa a l’aprovació de Padrons; la 
qual  pregunta  sobre  el  padrons  de  Guals,  sobre  preocupació  per  a  que  es  faça  una 
actualització perque hi han queixes de veïns que cumplixen pagant i hi han que no; hi ha 
gent que es beneficia i no te gual; si s’ha fet alguna actualització o no i que pensen fer, 
perque hi ha més d’un cas. El Regidor Sr. Damia Oliver diu que es vol fer una depuració a 
la baixa. S¡ s’ha fet una revisió de l’ordenança. Segons la Ordenança èsta ve marcada per 
llei i els criteris son uns determinats i  es va considerar que durant l’execució del padró al  
llarg d’aquest any 2017 anirán donant-se de baixa segons sol.licitus que es presenten i es 
depurarà el padró de guals.

Pren la paraula novament la regidora Vanesa Millet Olaso, en relació a la gent que aparca 
malament. La Sra Alcaldessa diu que s’ha de cridar a la Guardia Civil i denunciar. S’ha 
repasat la senyalitica horitzontal i vertical del poble. En tot el nucli urbà peatonalitzat no 
es pot aparcar. Falta un carrer que es va quedar pendent d’execució,  i quan pase Sant 
Blai,  el Carrer de Dalt, El Cup i Pare Garrigós anirà perfectament ordenat amb pilones, 
maceters, bancs, etc. La Guardia Civil  ja ha posat multes per mal aparcament. Es un 
problema de concienciació ciutadana. I  s’adoptarán mesures de multes per part de la 
Guardia Civil, al no disposar de  Policia Local.

La Regidora del Grup Socialista  pregunta en relació a la Resolució d’Alcaldia nùm. 254/16 
sobre  aprovació  Relació  contable  de  factures  F/2016/21,  hi  ha  una  en  la  que  el  es 
concepte treball suport manteniment poda, si eren treballs encara de quan Jose Ernesto 
estaba de baixa. La Alcaldessa Li se explica que es la faena que va fer Carlos per la baixa 
de Jose. El Sr. Damia Oliver li explica que cada final de mes es factura lo del mes anterior.

La Regidora del Grup Socialista  pregunta en relació a la Resolució d’Alcaldia nùm.259/16.  
La Alcaldessa li explica que es sobre el Contenciós per la denuncia de la Seguretat Social 
ha fet als Ajuntaments pel conveni dels tècnics. Van pensar en sol.licitar a la diputació la 
defensa en juidici.  Com aquest Ajuntament te servei d’assesorament juridic propi  van 
decidir que ho portara l’Advocada de l’Ajuntament, perque no comporta un increment en 
el gasto. El contenciós va contra tots els Ajuntaments de mes de 5.000 habitants de la 
provincia de valència que tenim el conveni amb la diputació per als serveis dels tecnics, i 
hara tenim que renovar el Conveni i el millora la Diputació. 

La Regidora Socialista solicita a Mari Vidal- Regidora de Cultura si li pareix be crear un 
club de lectura com fam molts pobles de la comarca. La Regidora li respon que si, que 
està en marxa i que cualquier idea que es propose es bona.  Que es pretén fomentar la 
lectura fent l’us de la biblioteca i amb el mestre contractat com a Salari Jove.

La Alcaldessa pregunta si hi ha alguna questió més, no hi ha res mes. Passant per tant al 
seguent punt .

4.2.- Precs i Preguntes.   

El Regidor pel Partit Popular, te un prec en relació al Porrat de Sant Blai 2017 :
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- Qui ha cedit els trajes , número de trajes.
- Com s’ha produït esa cessió- de quina forma
- Institucions públiques que col.laboren en el Porrat i Empreses, i en quina forma . I 

quina cantidad aporten.
- Pressupost total del Porrat. Previsió de desespes del Pressupost prorrogat.

La Sra. Alcaldessa li explica que després de la visita del Subsecretari de Cultura- area de 
Patrimoni,  quan van vindre de visita els membres Tribunal de les Aigues a Potries es va 
parlar de posar en valor l’edifici de l’Ajuntament i el personatje de Pere de Borja. Es va 
parlar de sol.licitar la cessió dels trajes a la Conselleria de Cultura. Es una cessió temporal 
d’un bè pùblic a l’Ajuntament per al Porrat amb data de entrega i de arreplegada. 
Respecte a les Administracions Pùbliques que participaràn en el Porrat son Patronat de 
Turisme,  Conselleria  de  Cultura,  Agència  Valenciana  de  Turisme,  Mancomunitat  de 
Municipis  de  La  Safor,  La  ruta  dels  porrats.Difusió  a  nivel  de  Comarca.  Empreses 
col.laboradores una part son els bars i comerços de Potries en una oferta gastronómica. 
No  hi  ha  aportació  económica  directa.  I  no  hi  han  empreses  que  col.laboren 
econòmicament.
El pressupost del Porrat son 30.000 euros. 

La regidora del partit socialista també te un prec a nivel de si s’han formalitzat invitacions 
per  al  Porrat.  La Sra.Alcaldessa li  respón que està fent-se  l’agenda.  S’ha convidat  al 
President de la Generalitat Sr. Ximo Puig que es va comprometrer a vindre. Confirmat que 
venen encara no. Està gestionant-se les invitacions a totes les Administracions Pùbliques. 
N’hi han mes porrats i per temes d’Agenda ens diràn si venen o qui ve. I ja es comunicarà 
a qui es convida i quines persones vindràn.

I no hi havent-hi mes assumptes que tractar, per la presidència s'alça la sessió sent les 
vint hores i quarant-cinc minuts, de tot la qual cosa com a Secretària acctal certifica.
            
             Vist i plau
            L'alcaldessa            
                    

Maria Assumpció Domínguez Medina   
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