
Minuta  03/17

SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE

Celebrada el dia 6 d’Abril de 2017

En Potries, provincia de València, i en el saló de Plenaris de l’Ajuntament, el dia 6 
d’Abril de dos mil dèsset, 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, el Sr. Carlos García Escrivà i el Sr.Óscar Gamazo Micó ,  
excusa  la  seua  assistència  Dª  Sra  Vanesa  Millet  Olaso,  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 16/02/2017. 

Llegit  l’esborrany de l’acta  de  la  sessió  anterior  de  data  16  de febrer  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.- DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ D’ALCALDIA NÙM. 038/2017 REFERIDA A 
L’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DELS PLANS PRESSUPOSTARIS A MITJÀ TERMINI.

Per  part  de l’Alcaldia  es  dona compte  de l’aprovació  dels  Plans Pressupostaris  a  mitjà 
termini aprovats per Resolució d’Alcaldia nùm.038/2017 de data 9 de març de 2017 i que 
els mateixos s’han remés via telemática i amb firma electrónica al Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Pùbliques.

L’Alcaldessa  dona  la  paraula  a  la  Secretaria-Interventora  Acctal  qui  explica  en  que 
consisteixen els mateixos i la línea que están seguint. 

No es suscita cap pregunta ni debat, aíxi doncs, la Corporació queda assabentada.

3ER.-DONAR COMPTE DEL SUMINISTRE D´INFORMACIÓ AL MINISTERI D´HISENDA I 
ADMINISTRACIONS PÙBLIQUES 

Es dona la paraula per Alcaldía  a la Secretaria acctal, la cual dona compte al Plenari de 
línformació remitida al Ministeri d´Hisenda i Administracions Pùbliques, de conformitat a lo 
establit les ordres de suministre de información establides en la LOEPSF.

La informació que s’ha remés al Ministeri es la relacionada amb la ejecució trimestral del  
Quart trimestre del 2016, informant del :



- Seguiment trimestral del Pla d’Ajust
- Període mig de pagament als proveedors que es de 22,93 díes.
- Execució trimestral del pressupost. No suscitant-se cap debat, el plenari es dona per 

enterat.

4RT. SOL.LICITUD A L’EXCMA. DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA LA INCLUSIÓ 
DE LA COL.LECCIÓ MUSEUOGRÀFICA DE CERÀMICA DE POTRIES EN LA XARXA DE 
MUSEUS ETNOLÒGICS LOCALS.

Per la Sra.Alcaldessa es dona compte a la Corporació de l’acord de la Junta de Govern 
de l’Excma.Diputació Provincial de València, de data 24 de gener de 2017, referent a la 
creació d’una xarxa de museus etnològics locals de la provincia de València, com espai de 
comunicació entre la Diputació de Valencia i els Ajuntaments i Mancomunitats, i que tindrà 
els següents objectius:

- Crear un espai  de comunicació entre els  responsables  dels  museus etonològics 
locals i  el Museu Valencià d’Etnologia que facilite la ruptura de l’aïllament  que 
sovint existeix entre estos professionals.

- Propiciar l’intercanvi d’experiencies i de bones pràctiques, així com propostes de 
formació  i  reciclatge professional,  que contribuixca  a  millorar  les  competències 
professionals del personal d’estos museus.

- Fomentar la cooperació entre els museus etnològics, per a optimitzar els recursos 
disponibles mitjançant polítiques d’intercanvi,  coproducció d’exposicions,  creació 
de circuits d’exhibició, etc.

- Millorar  els  sistemes  de  difusió  i  comunicació,  creant  espais  compartits  on  es 
pugen difondre els diferents activitats de forma conjunta.

Vist  que per  Resolució  de 9 de març  de 1998  el  Conseller  de  Cultura,  Educació  i 
Ciència, va reconèixer la Col.lecció Museogràfica de Ceràmica de Potries com a Col.lecció 
Museogràfica Permanent.

Vist que l’esmentada Resolució va ser publicada en el Diari Oficial de la Generalitat 
Valenciana nùm. 3.227 de 22 d’abril de 1998.

Vist  quant  antecedeix,  es  sotmet  la  proposta  a  votació  i  l'Ajuntament  Ple,  per 
unanimitat del seus membres assistents (4 vots a favor del Grup Municipal Compromís, 1 
del Grup Municipal Socialista i 1 del Grup Municipal Partit Popular) ACORDA:

PRIMER:  Sol.licitar  a  l’Excma.Diputació  Provincial  de  València  l’inclusió  de  la 
Col.lecció  Museogràfica  de  Ceràmica  de  Potries  permanent  en  la  Xarxa  de  Museus 
Etnològics Locals.

SEGON: Notificar el present acord Museu Valencià d’Etnología als efectes escaients.

5É.-DESPATX EXTRAORDINARI

Per part de la Alcaldessa es diu que no hi ha res.

6É.- CONTROL I FISCATLIZACIÓ ÒRGANS DE GOVERN

6.1.-CONEIXIMENT RESOLUCIONS D’ALCALDIA.
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Torn de paraula que es concedeix per part d´alcaldia al Grup Municipal PP en la que el Sr. 
Oscar  pregunta en relació a la resolució  d’alcaldia num. 69 “PROPOSTA POTRIES COM A 
CAPITAL CULTURAL VALENCIANA”.
La Sra. Alcaldessa li explica que des de la Conselleria de Cultura es va fer una convocatòria 
en  la  que  convidaven  a  les  Corporacions  Locals  a  fer  la  proposta  en  relació  a  la 
programació  cultural  de  cada  poble  o  ciutat.  En  aquesta  proposta  l’ajuntament  es  va 
plantejar  sol.licitar  que Potries fora capital  cultural  valenciana mostrant la programació 
cultural de Potries al llarc de l’any. Des del punt de vista festiu, cultural, Potries té el Porrat 
de Sant Blai, Tries Art, les festes de Sant Joan, Sant Salvador, i les festes del poble al mes 
d’agost, així com altres com la Festa del Foc , que es una proposta de l’Associació d’amics 
de la cordà, les II Jornades Camperoles, etc. Per tant, a la medida d’un poble menut té una 
gran  promoció  cultural  i  vista  la  convocatoria  de  la  conselleria  aquest  Ajuntament  va 
decidir presentar una proposta com a capital cultural valenciana.

Torn de paraula que es concedeix per part d’alcaldia al Grup Municipal PSOE, el qual el Sr. 
Carlos Garcia pregunta en relació a l’aprovació de la factura Auloce S.A es publico. El Sr. 
Regidor  Damià  Oliver  li  contesta  que  es  una  factura  d’una  empresa  que  facilita  un 
programa digital a l’Ajuntament. També pregunta per una factura de l’Associació Cultural 
Correllops.  El  Sr.  Damia  Oliver  li  explica  que  es  una  associació  que  s’encarrega  de 
l’organització de la festa que es fa en la carpa en Sant Blai.

6.2.- PRECS I PREGUNTES.   

No hi han.

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

Mª Assumpció Domínguez Medina
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