AJUNTAMENT DE DARNIUS
C/. Major, 3 – 17722 DARNIUS (Girona)
Tel. 972535015 Fax. 972535057

ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 28 DE JULIOL DE 2017

Identificació de la sessió
Número: 7/2017
Data: 28 de juliol de 2017
Caràcter: ordinari
Convocatòria: primera
Horari: 20:30 h.
Lloc:
Sala
de
Plens
l’Ajuntament

Regidors que hi assisteixen
José Madern Ciria
Francesc Xavier Vila Llamas
Reyes Enrique Gonzalez
Joan Molinet Bret
Pere Blanco i Blanch
de Georgina Baró Calabuig
Víctor Pey Quintero
Regidors excusats:

Secretària:
Gemma Prats i Mulà

Regidors no excusats:

ORDRE DEL DIA
PRIMER.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 26 DE
MAIG DE 2017
SEGON.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL DIA
22 DE JUNY DE 2017
TERCER.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 1/2017
QUART.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA DES DE DATA 23 DE MAIG DE 2017
A 20 DE JULIOL DE 2017
CINQUÈ.- ASSUMPTES URGENTS
SISÈ.- INFORMACIÓ D’ALCALDIA
SETÈ.- PRECS I PREGUNTES

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
A Darnius, el dia vint-i-sis de maig de dos mil disset, essent les vint-i-una hores i
quaranta minuts, es reuneixen a la Sala de Sessions de la Casa Consistorial, a
l’objecte de celebrar sessió plenària ordinària, en primera convocatòria, els Regidors
que figuren a l’encapçalament de la present acta, presidits pel senyor Alcaldepresident i amb l’assistència de la secretària de la Corporació, la Sra. Gemma Prats i
Mulà, al efecte de donar fe pública al Ple.
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Un cop s’ha comprovat que existeix el quòrum que es determina a l’art. 46.2.c) de la
Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local per a la vàlida
constitució del Ple, el senyor Alcalde declara obert l’acte.

PRIMER.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 26
DE MAIG DE 2017
Sense intervencions l’acta queda aprovada amb el vot favorable dels senyors Josep
Madern, Francesc Xavier Vila i Reyes Enrique. Els senyors Pere Blanco i Blanch,
Víctor Pey i Quintero i la senyora Georgina Baró i Calabuig voten en contra. El senyor
Joan Molinet i Bret s’absté.

SEGON.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL
DIA 22 DE JUNY DE 2017
Sense intervencions l’acta queda aprovada amb el vot favorable dels senyors Josep
Madern, Francesc Xavier Vila i Reyes Enrique. Els senyors Pere Blanco i Blanch,
Víctor Pey i Quintero,, la senyora Georgina Baró i Calabuig, i el senyor Joan Molinet i
Bret s’abstenen.

TERCER.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 1/2017
El senyor Pere Blanco pregunta si la modificació de crèdit es fa per finançar les obres
del teatre de la societat o bé per finançar la casa de la cantonada amb edifici de
l’Ajuntament.
El ,senyor Josep Madern li diu que es per les obres de l’escenari de la Societat i sense
més intervencions es passa a votació, quedant aprovada la proposta amb el vot
favorable dels senyors Josep Madern, Francesc Xavier Vila i Reyes Enrique. Els
senyors Pere Blanco i Blanch, Víctor Pey i Quintero,, la senyora Georgina Baró i
Calabuig, i el senyor Joan Molinet i Bret s’abstenen.
QUART.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA DES DE DATA 23 DE MAIG DE
2017 A 20 DE JULIOL DE 2017
El senyor Joan Molinet agafa la paraula en primer lloc, per a dir que al decret de 13
de juny es concedeix una targeta de persones amb disminució i el de data 18 de
juliol també, i fa un matis per a dir que el terme no es correcte.
Per altre banda, el mateix senyor Joan Molinet pregunta pel la contractació de una
persona per urgència, i perquè per urgència quan es tracta d’un servei que està
previst.
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El senyor Josep Madern li respon que es va contractar un monitor més al casal degut
a la quantitat de nens inscrits, atès que el monitoratge va per trams, i a partir de 20
nens, es necessita una altre persona.
Torna a tenir la paraula el senyor Joan Molinet per a preguntar si el vehicle de la ADF
està exempt de pagament de l’impost de vehicles, i se li diu que està exempt, ja que
ajuden al poble.
CINQUÈ.- ASSUMPTES URGENTS
No n’hi ha
SISÈ.- INFORMACIÓ D’ALCALDIA
El senyor Josep Madern agafa la paraula per a dir, en primer lloc, que el
Departament de Salut ens ha comunicat que ja tenim la farmaciola concedida a la
farmacèutica de Maçanet. Només falta una inspecció i el mobiliari i la farmaciola
estarà oberta en pocs dies.
El senyor Pere Blanco li demana on s’ubicarà la oficina de correus, i el senyor Madern
li respon que s’ubicarà al Cafetí.
El senyor Pere Blanco pregunta si tota la competència en aquest tràmit ha sigut de la
Generalitat, o bé, l’Ajuntament ha tingut alguna participació.
El senyor Josep Madern li respon que només en el tema de proposar el local. El
tràmit és de la Generalitat, afegeix, i que a part d’això. La persona que agafa la
farmaciola ho ha de fer en les condicions que posa la Corporació.
El senyor Pere Blanco demana per les despeses de la farmaciola i el senyor Josep
Madern li respon que són 100 euros mensuals per despeses bàsiques.
Per altre banda el senyor Josep Madern, en segon lloc, informa que han començat les
obres a l’escola, que a principis de setembre treuen el fals sostre i les bigues de la
primera fase i els nens podran iniciar el curs, i a finals de setembre estarà tota l’obra
acabada.
La senyora Georgina Baró demana si tots els nens es distribuiran en dos aules i si així
hi cabran.
El senyor Josep Madern li respon que es posaran dos professors i la distribució serà
com cregui el director.
Pren la paraula seguidament el senyor Pere Blanco per a demanar si les despeses
d’aquesta obra es poden repercutir a ensenyament.
L’Alcalde li respon que no, atès que l’edifici es municipal.
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El senyor Pere Blanco comenta que fa uns 5 anys, els tècnics del departament
d’Ensenyament van fer un informe amb la conclusió que l’escola estava en bones
condicions, i si es van equivocar, ja que sembla que no estava bé, haurien d’assumir
part de les despeses. Continua amb la paraula per a demanar que si es poden buscar
aquests informes, ja que entenen que si hi ha responsabilitats d’aquest departament,
se’ls hauria de posar en coneixement aquests fets, incloent informes i despeses
derivades.
El senyor Francesc Xavier Vila pren la paraula per a respondre que els hi faran
arribar, que hi està d’acord en fer-ho.
Seguidament té la paraula l’Alcalde per a dir, en tercer lloc, que les obres de
adequació de la Societat “La Concòrdia” comencen el setembre i fa una breu
descripció del que es preveu adequar.

SETÈ.- PRECS I PREGUNTES
En primer lloc, el senyor Joan Molinet pregunta si hi ha alguna novetat en les
prospeccions de talc que4 vol dur a terme l’empresa Mineralia.
El senyor Josep Madern li respon que no.
El senyor Pere Blanco fa entrega d’una sol·licitud de convocatòria de Ple
extraordinari als membres de la Corporació, adjuntant l’ordre del dia i llegint la
esmentada sol·licitud a tots els assistents.
Continua amb la paraula el senyor Pere Blanco per a preguntar perquè no s’ha tornat
a rebre la Flama del Canigó, i l’alcalde li respon que es va rebre per Sant Joan.
El senyor Pere Blanco comenta que es una llàstima que molta gent del poble no se’n
va assabentar.
El senyor Francesc Xavier Vila diu que passa en molts actes.
Pren la paraula altre vegada el senyor Pere Blanco i demana quina es la partida i el
pressupost de la festa de sant Joan.
També demana com està el parc Infantil.
Continua el senyor Blanco amb la paraula per a dir que s’han instal·lat unes bandes al
carrer major, les quals unes estan col·locades correctament i les altres no
compleixen la normativa i demana com està aquest fet.
El senyor Pere Blanco pregunta si s’ha fet un canvi de direcció sense informar als
ciutadans.
Se li va demanar al senyor Francesc Xavier Vila l’informe de l’estat de comptes de
l’últim trimestre i els va passar l’informe del primer trimestre, diu el senyor Pere
Blanco.
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Continua amb la paraula per a dir que han sol·licitat informació sobre una persona
que sol·licitava la compensació i volen saber com està, ja que ho han demanat vàries
vegades.
El senyor Josep Madern li respon que està igual.
El senyor Pere Blanco demana les actes de la comissió Especial de Comptes.
Per part de diferents veïns del poble s’han fet queixes que s’està incomplint la
normativa a la zona del Pantà i demana si s’ha fet alguna cosa, alhora que comenta
que al pantà està indicat Alta Garrotxa i també pregunta si es pensa fer algo.
Al darrer Ple se’ls va dir que la senyera del campanar no funcionava, comenta el
senyor Blanco i també demana si pensen actuar.
Continua amb la paraula el senyor Pere Blanco per a dir que es van portar a concurs
unes parcel·les de l’Ajuntament i pregunta si s’han venut o com està.
El senyor Blanco demana si es té previst fer alguna cosa amb els pisos que estan
buits.
Fa un prec per tal que es publiquin les actes dels Plens d’aquest any.
Continua amb la paraula per a preguntar si els ciutadans de Darnius estan contents
amb la mini-deixalleria i demana com es porten els acords del conveni FORM que
l’Ajuntament tenia amb Boadella, ja que era una aposta de cinc municipis molt
sostenible, i demana si hi ha algun municipi que vulgui agafar la gestió.
Demana també si està operativa la xarxa rescat pel perill d’incendis.
El senyor Pere Blanco explica que ha arribat a les cases del municipi un prospecte de
la Festa Major que diu que es fa una arrossada pels amics de la independència, i
demana explicacions.
El senyor Francesc Xavier Vila li pregunta que es el que li preocupa sobre això.
El senyor Pere Blanco torna a tenir la paraula per a preguntar perquè s’ha aprovat
una modificació de normes subsidiàries que afecta a gent de la població i demana si
estan informats.
El senyor Francesc Xavier Vila li respon que s’ha informat a tots els afectats i no s’ha
acabat el termini.
El senyor Josep Madern explica els terminis.
El senyor Pere Blanco demana si s’ha perdut l’obra que estava inclosa al PUOSC 2016
i l’alcalde li respon que no, que es l’obra de la Societat.
El senyor Blanco demana saber el cost total dels projectes dels serveis tècnics i
també el pressupost i la partida aplicable a l’homenatge Gironella.
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Atès que s’ha complert l’objecte de la convocatòria, el senyor alcalde aixeca la
sessió a les vint-i-una hores i trenta-cinc minuts del dia de la data. Ho certifico.
L’Alcalde,

La Secretària,

Jose Madern i Ciria

Gemma Prats i Mulà

