
Minuta  02/17

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE

Celebrada el dia 16 de Febrer de 2017

En Potries, provincia de València, i en el saló de Plenaris de l’Ajuntament, el dia 16 
de Febrer 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, Micó,  Sra Vanesa Millet Olaso i el Sr. Carlos García Escrivà, 
no  asistix  el  Sr.  Óscar  Gamazo,  a  fi  de  celebrar,  en  primera  convocatòria,  la  sessió 
extraordinària 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 26/01/2017. 

Llegit l’esborrany de l’acta de la sessió anterior de data 26 de gener de 2017 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.

No formulant-se cap més observació, l’Ajuntament en Ple per unanimitat dels sis 
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.- PROPOSTA ACCEPTACIÓ DELEGACIÓ CONTRACTACIÓ OBRES PCV 2016/2017

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

Esta  Alcaldia  amb  relació  a  l’assumpte  de  referència,  eleva  a  la  Comissió  Municipal 
Informativa Permanent per tal que emeta el preceptiu dictamen la següent:

Vista  la necessitat d'acceptació Delegació Contractació de les obres incloses en el PCV 
2016/2017 sol.licitades per  Resolució de l’Alcaldia  nùm.  145/16,  i  segons les Directrius 
publicades en el BOP nùm. 85 de 5 de maig de 2.016 referents al Pla de Camins i Vials per  
al bienni 2016/2017.

Per  aquesta  Alcaldia-Presidència  es  proposa  l’acceptació  de  la  delegació  per  a  la 
contractació  de  les  següents  obres  incloses  en  el  PCV  2016/2017  i  concedides  per 
l’Excma.Diputació Provincial de València pel plenari de 29/12/2016 que es detallen:

202- PAVIMENTACIÓ DEL CAMI REAL- DIRECCIÓ D’OBRA…….........      536,78€
203- PAVIMENTACIÓ DEL CAMI REAL- EXECUCIÓ D’OBRA……........ 18.852,68€
204- PAVIMENTACIÓ DEL CAMI REAL- REDACCIÓ PROJECTE…..….   1.083,88€
 
L’alcaldessa explica en que van a consistir els projectes que contempla la proposta.
No suscitant-ne cap debat es  sotmet la proposta a votació la Comissió Informativa, per  
unanimitat del seus membres assistents (3 vots a favor del Grup Municipal Compromís, 1  
del Grup Socialista ) ACORDA:



PRIMER: Dictaminar favorablement la Proposta d’acord.

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

L´alcaldessa explica que es tracta d´acceptar la delegació per a poder contractar les obres 
que contempla el programa PCV 2016/2017 que otorga la Diputació i explica succintament 
en què consisteixen les mateixes.
 
No suscitant-se  mes debat, es  sotmet la proposta a votació i s'aprova per unanimitat per 
votació favorable 4 vots a favor  del  Grup Municipal  Compromís  i  2 del  Grup Municipal  
Socialista) ACORDA:

PRIMER: Acceptar la delegació per a la contractació de les següents obres incloses en el 
PCV 2016/2017 i concedides per l’Excma.Diputació Provincial de València pel plenari de 
29/12/16 que es detallen a l´expedient.
SEGON. Donar compte a la per l’Excma.Diputació Provincial de València

3er.APROVACIÓ PRESSUPOST 2017 I PLANTILLA DE PERSONAL.

En virtut del què disposa l’article 168.1.a) del Text refós de la Llei d’hisendes locals, 
aprovat  pel  Reial  decret  2/2004,  de  5  de  març,  i  de  l’article  18.1.a)  del  Reial  decret 
500/1990,  de 20 d’abril,  aquesta Alcaldia  eleva al  Ple  de la  Corporació el  projecte del 
pressupost general, les seves bases d’execució i la plantilla de personal, per a l’exercici 
econòmic  2017,  l’import  del  qual  ascendeix  a  746.290,00  euros,  acompanyat  de  la 
memòria en la que s’expliquen les modificacions més essencials que han estat introduïdes 
respecte a l’exercici anterior i amb el següent resum:

PRESSUPOST 
2017

A) OPERACIONS NO FINANCERES 696.709,46
A.1) Operacions Corrents 651.622,49
CAPÍTOL I DESPESES DE PERSONAL 224.282,76
CAPÍTOL II DESPESES DE BENS CORRENTS 373.365,07
CAPÍTOL III DESPESES FINANCERES 8.569,66
CAPÍTOL IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 45.405,00
A.2) Operacions de Capital 45.086,97
CAPÍTOL VI INVERSIONS REALS 44.586,97
CAPÍTOL VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 500,00
B) OPERACIONS FINANCERES 49.580,54
CAPÍTOL VIII VARIACIÓ D’ACTIUS FINANCERS 0,00
CAPÍTOL IX VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 49.580,54

746.290,00

  PRESSUPOST 
2017 
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A) OPERACIONS NO FINANCERES 746.290,00
A.1) Operacions Corrents 746.290,00
CAPÍTOL 1: IMPOSTOS DIRECTES 359.000
CAPÍTOL 2: IMPOSTOS INDIRECTES 15.000
CAPÍTOL 3: TAXES, PREUS PUBLICS I 
ALTRES INGRESSOS 164.450,00
CAPÍTOL 4:TRANSFERÈNCIES 
CORRENTS 207.740,00
CAPÍTOL 5 100,00
A.2) Operacions de Capital 0,00
CAPÍTOL 7 0,00
B) OPERACIONES FINANCERES 0,00
CAPÍTOL 8 0,00

746.290,00

Considerant que el projecte de Pressupost s'ajusta, en el seu fons i forma, a la 
normativa continguda en el Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, en els 
(articles 168 y 169) pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora d'Hisendes 
Locals,  i  l’article  18  del  Reial  Decret  500/1990,  de  20  d’abril,  pel  que  se 
desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988.

Considerant que el dit pressupost ha sigut informat per secretària-intervenció, 
així  com  també  consta  l’informe  d’Intervenció  d’Avaluació  del  Compliment  de 
l’objectiu d’Estabilitat Pressupostaria, en data de 6 de febrer de 2017.

Obert el debat pren la paraula la senyora Alcaldessa la qual dona la paraula al 
Sr.  Vt.Damià  Oliver  Peiró,  Regidor  de  Planificació  Municipal  per  explicar  el 
Pressupost de 2017 

El Sr. Oliver comença per marcar las diferencies entre el Pressupost de 2016 i 
2017,  el  qual  explica  que  en este  Pressupost  de 2017 s’han anat  ajustant  les 
partides de Despeses i d’ingresos.  

La partida d’ingressos hi  hay 3 i  4 partides en les que hi  ha una diferencia 
significativa; la primera es la rebaixa en la recaptació prevista en el Ibi Urbana. En 
principi es va aprovar pel plenari la modificació del tipus del Impost del IBI urbana 
a la baixa, amb bonificacions. Seràn uns 25.000 euros menys de recaptació. Per un 
altra banda, l’any passat va haver una recaptació molt elevada  de plusvalúes per 
tant s’ha incrementat la partida, perque hi han pendents de liquidar. També s’ha 
incrementat  el  Impost  d’Impost  sobre Construccions i  obres,  ja que  hi  ha una 
llicencia pendent de liquidar important.

Per una altra part està la creació del Fons de Compensació de la Generalitat. Els 
Ajuntaments rebran un fons de compensació per part de la Generalitat, a part de la 
participació de tributs de l’estat, i això suposara un ingrés de 50.000 euros.

Permetrà millorar els serveis, prestacions, activitats culturals,etc. 
Com hi ha hagut una rebaixa en els Impostos, estos creixeràn sobre uns 33.000 

euros més d’ingressos, que es repartixen entre les diferents partides de despesa. 
Hi han algunes partides que tenen una diferencia significativa. Com es una de les 
partides que es la del Plan General d’Ordenació Urbana. Hara deguem abordar el 
Pla General. Un altra es la creació d’una nova partida dedicada a la Gent Gran. 
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Respecte a Personal es la millora del complement especific de la Secretaria/o, al 
ser una necessitat, al ser el sou molt baix, motiu pel qual no vol vindre ningú i s’ha  
d’equiparar  als  pobles del  voltant,  i  no  estar  sempre en un permanent  canvi  i 
tindre una continuitat. També s’ha incorporat la figura del alliberat polític. Que serà 
una persona de l’equip de govern al 50% de la jornada.  Que ja estava abans, i que 
va  desapareixer  perque  era  inasumible  econòmicament.  I  com  l’Ajuntament 
requerix d’una direcció diaria i continuada  s’ha decidit recuperar eixa figura. No se 
sap qui va a ser. El seu sou sera de 1.000 euros bruts al mes.  S’ha millorat alguna 
de  les  partides  de  convenis  amb  entitats,  com  es  la  de  l’Associació  Artístico 
Musical.I  una  de  les  novetats  es  la  creació  d’unes  partides  dedicades  a  la 
dinamització de la Fonda d’Entitats. En la que lo que es pretén es crear una borsa 
de 6.000 euros per a projectes que desenvolupen les entitats que ho sol.liciten, i  
així el que es pretén es  que les entitats treballen conjuntament.Els projectes es 
desenvoluparan  les  entitats.   Tinguen  el  seu  protagonisme.  Apareixen  partides 
noves, com convenis de l’Ajuntament d’Ador i Palma.

Respecte a les Inversions, s’aplicarán del remanent  del 2016; i per aquest any 
seràn les que vagen surtin sense fer ninguna modificació. S’incorpora el projecte 
de la revisió urbana del carrer de dalt.

Un altra novetat es la rebaixa significativa de la càrrega finançera. L’any passat 
després de la liquidació del 2015 es va decidir que s’amortitzara una cantitat de 
150.000 euros adicional del deute que existía; , el que ha permés que es cancelen 
tots el prèstecs que tenim pendents a excepció el ICO del 2012, que hi ha pendent 
pendent un 40% . Aquest any s’amortitzarán 56.000 euros,  més   una cantidad 
que s’afegirà segons la liquidació del 2016.

L’Alcaldessa pren la paraula i diu que el Pressupost 2017 ascendeix a 746.290 
euros. 

Pren la paraula la regidora Vanesa Millet Olaso, per a dir que agraix a Sr. Damià 
Oliver  pel  tems que li  va dedicar fora de l’horari  d’atenció ia que el  dia de la  
Comissió no va poder assistir.

Respecte al Pressupost diu que els ha sorprés gratament, i que els duptes que 
tenia el Sr.Oliver els va solventar. Les preocupacions son respecte als ingressos de 
l’Ajuntament, li preocupa els pocs ingressos que genera aquest Ajuntament, a part 
de les taxes. I respecte a les despeses ha trobat a faltar que s’haguera destinat 
una partida als problemes del cementir, enlluenament del carrer  i clavegueram 
del poble en les inversions del pressupost. L’explicació hem va satisfer.

Respecte a la plantilla de personal s’alegra de l’alliberament  parcial, al ser una 
millora en la situació econòmica de l’Ajuntament. Ia que l’altra vegada es va tindre 
que  prescindir  d’aquesta  figura  per  la  mala  situació  económica  que  tenia 
l’Ajuntament. Donat que hara tenim una situació econòmica bona; si es posible i 
ens podem permetre el tindre un alliberament parcial, també es podría permetre 
tindre  la retribució per assistència als plenaris dels regidors, que es va tindre que 
renunciar per la mala situació que tenia l’Ajuntament.

 
Pren la paraula el regidor Vicent Damià Oliver per contestar a Dª Vanesa 

Millet,  la  qual  li  agraix  les  paraules  d’agraiment  pel  temps  que  li  va  dedicar. 
Respecte als temes dels ingresos si que es veritat que son baixets els recursos 
ordinari, el poble te un terme menut, hi ha poca construcció, hi ha poca activitat 
econòmica,( a soles hi han dos empreses en la població,)  cosa que afecta a la 
participació de tributs de l’estat. Hi ha que tindre en compte que l’Ajuntament,  en 
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2006  va  fer  una  regularització  catastral  prou  traumàtica,  perque  en  aquest 
moment hi havia un desfase absolut en quant als ingressos, ia que des del 2005 al 
2016 s’han duplicat els ingressos.
Respecte  a  les  inversions  coincidixen  en  les  preocupacions,   de  totes  formes, 
aquest pressupost no conté una part de les inversions, que venen finançades per 
les ajudes  del 2016 o pel remanent de tresoreria del 2016 destinades a IFS.
Hi han temes damunt de la taula com el cementeri,  d’ampliació de ninxos que pel  
motiu de falta de personal no s’han portat a terme. Una vegada es cubrisca la 
plaça de secretaria es un tema a fer. Respecte al tema de l’enllumenat se estàn 
fent bastant inversions en este sentit aprofitant les ajudes que van eixint per a l’ 
ahorro energètic.El tema més preocupant es el de l’aigua potable i clavegueram. 
Es un tema en el que se està elaborant el projecte per part dels tècnics municipal. 
Estem parlam d’una  inversió  de  més de  400.000  euros.  I  per  tant,  l’equip  de 
govern  te  previst  que  cada  any  en  els  plans  provincials  dedicar  una  part  per 
aquestes obres.
En  el  tema  de  personal  que  s’ha  plantejat  de  la  recuperació  de  la  figura  de 
l’indemnizació  per  assistència  a  plenaris,   es  recuperarà  per  al  pressupost  del 
2018.

Dª Vanesa Millet Olaso, diu que en relació als 8.000 euros, resulta curiós per a 
implantar  el  Portal  de Transparencia  que el  Ministerio  obliga  als  l’Ajuntaments, 
s’ha  de  gastar  8.000  euros  per  a  poder   comprar  el  programa,  formació  per 
implantar la Llei de Transparència, i pagar a un tècnic per a instal.larlo, depenent 
de l’infraestructura de cada Ajuntament.
El Sr. Damià Oliver explica que els Ajuntaments menuts per a poder instal.lar el 
Portal  de  Transparència,  s’han  de  resoldre  les  infraestructures  bàsiques  per  a 
poder-ho portar a terme per part de l’Administració, aixina com les ferramentes 
necessàries.

La Sra.Alcaldessa com a conclussió diu que aquells que ens govern dissenyen un 
mon  perfecte,  però  que  la  realitat  es  diferent;   les  conexions  a  internet  no 
funcionen,  i  la  gestió  en  els  Ajuntaments  menuts  son  complicades.  Agraix  al 
personal en la feina que fan per la seua part, ia siga en la gestió de subvencións, 
per poder augmentar les linies d’ingressos,  que es necessària en este poble i que 
fa que tingam augment  en la  partida de ingressos,   que per  la  via  corrent  es 
conservadora i que en la linea de subvencions i ajudes s’ha aconseguit augmentar 
i amb el control del gasto s’ha pogut reduir el deute del 103% fins al 36%. Així com 
a la gestió realitzada per l’anterior Corporació.

Aquest  pressupost  s’ha  dotat  de  necessitats  per  a  col.lectius,  associacions  i 
entitats  per  a  la  participació   i  dinamització  del  poble,  i  així  puguen plantejar 
activitats dirigides des del mon de l’esport, culturals., etc. Una programació que no 
sols siga feta per part de l’Ajuntament, i sense ser discrecional, es presentarà per 
les distintes Associaciones, Col.lectius segons les bases es creen a l’efecte. 

Vist quant antecedeix, es somet la proposta d’acord a votació i l'Ajuntament 
Ple, per majoria de 4 vots a favor (4 del Grup Municipal Compromís), 2 abstencions 
(del Grup Municipal Socialista),  ACORDA: 
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PRIMER:  Aprovar  inicialment  el  Pressupost  General  de  l’Ajuntament  de 
Potries per l’any 2017, junt amb les seues Bases d’execució i plantilla de personal 
amb el següent resum per Capítols:

A)Estat de Despeses

A)
OPERACIONS NO 
FINANCERES 696.709,46

A.1 OPERACIONS CORRENTS 651.622,49
CAPITOL 1 Despeses de Personal 224.282,76

CAPITOL 2
Despeses Corrents en Bens i 
Serv. 373.365,07

CAPITOL 3 Despeses Financeres 8.569,66
CAPITOL 4 Transferències Corrents 45.405,00

A.2 OPERACIONS DE CAPITAL 44.986,97
CAPITOL 6 Inversions Reals 44.586,97
CAPITOL 7 Transferències de Capital 500,00

B)
OPERACIONS 
FINANCERES 49.580,54

CAPITOL 8 Actius financers 0,00
CAPITOL 9 Passius financers 49.580,54

TOTAL GASTOS 746.290,00

B) Estat d’Ingressos

A)
OPERACIONS NO 
FINANCERES 746.290,00

A.1 OPERACIONS CORRENTS 746.290,00
CAPITOL 1 Impostos directes 359.000,00
CAPITOL 2 Impostos indirectes 15.000,00
CAPITOL 3 Taxes, P. Públics i Altres 164.450,00
CAPITOL 4 Transferències Corrents 207.740,00
CAPITOL 5 Ingressos Patrimonials 100,00

A.2 OPERACIONS DE CAPITAL 0,00
CAPITOL 6 Alienació d'inversions reals 0,00
CAPITOL 7 Transferències de Capital 0,00

B) OPERACIONS FINANCERES 0,00
CAPITOL 8 Actius Financers 0,00
CAPITOL 9 Passius Financers 0,00

TOTAL INGRESSOS 746.290,00

SEGON: Aprovar la plantilla de personal per 2017, comprensiva de tots els 
llocs de treball reservats a funcionaris i personal laboral.

ANNEX I

PLANTILLA DE PERSONAL EXERCICI 2017

PLANTILLA DE PERSONAL Núm. Llocs
A) LLOC DE TREBALL RESERVATS A 

FUNCIONARIS
4

HABILITATS ESTATALS Subescala Tècnica (GRUP A1)
SECRETARI-INTERVENTOR

1
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        ESCALA ADMINISTRACIÓN GENERAL:
Subescala administrativa (GRUP 
C1) Acc.

1

Subescala Tècnic Mitjà (GRUP 
C2).Bibliotecari/Arxiver 
(65%).Vacant

1

        Subescala auxiliar (GRUP C2) 1
B) LLOCS DE TREBALL RESERVATS A 

PERSONAL LABORAL:
3

Personal de serveis múltiples.
Personal serv. múltiples jardiner.
Personal de biblioteca/arxiver 
temps parcial (50%).

1
1
1

C) LLOCS DE TREBALL RESERVATS A 
PERSONAL EVENTUAL

0

D) PERSONAL POLITIC
1

Alliberament parcial Membre 
Corporació (50%) 1

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