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

ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 29 DE SETEMBRE DE
2017

Identificació de la sessió
Número: 8/2017
Data: 29 de setembre de 2017
Caràcter: ordinari
Convocatòria: primera
Horari: 20:30 h.
Lloc:
Sala
de
Plens
de
l’Ajuntament
Secretària:
Gemma Prats i Mulà

Regidors que hi assisteixen
José Madern Ciria
Francesc Xavier Vila Llamas
Reyes Enrique Gonzalez
Pere Blanco i Blanch
Georgina Baró Calabuig
Víctor Pey Quintero
Regidors excusats:
Joan Molinet Bret
Regidors no excusats:

ORDRE DEL DIA
PRIMER.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 28 DE
JULIOL DE 2017.
SEGON.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE NORMES SUBSIDIÀRIES DEL
PLANEJAMENT URBANÍSTIC PER A LA IMPLANTACIÓ D’UN SISTEMA DE SERVEIS TÈCNICS.
TERCER.- APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE NORMES
SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT DE DARNIUS PER A LA REGULACIÓ DE LA ZONA
D’APROFITAMENT PRIVAT 2.3 I AJUSTOS DELS ÀMBITS GRÀFICS.
QUART.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA DE DATA 25 DE JULIOL de 2017 A 19
DE SETEMBRE DE 2017.

CINQUÈ.- ASSUMPTES URGENTS.
SISÈ.- INFORMACIÓ D’ALCALDIA.
SETÈ.- PRECS I PREGUNTES.
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
A Darnius, el dia vint-i-nou de setembre de dos mil disset, essent les vint-i-una hores
i trenta-tres 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 per l’Alcalde-president 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 28
DE JULIOL DE 2017
Sense intervencions l’acta es sotmet a votació i queda aprovada amb el vot de
qualitat de l’Alcalde, atès que, els senyors Josep Madern, Francesc Xavier Vila i
Reyes Enrique voten favorablement i els senyors Pere Blanco i Blanch, Víctor Pey i
Quintero i la senyora Georgina Baró i Calabuig voten en contra.
SEGON.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE NORMES SUBSIDIÀRIES DEL
PLANEJAMENT URBANÍSTIC PER A LA IMPLANTACIÓ D’UN SISTEMA DE SERVEIS
TÈCNICS
Després que el senyor Pere Blanco demanés que aquest punt, atès que es tracta de
modificació de normativa urbanística, i es vol estudiar millor, quedi ajornat per a un
proper Ple, i l’alcalde li respon que hi està d’acord, es deixa sobre la taula.

TERCER.- APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE NORMES
SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT DE DARNIUS PER A LA REGULACIÓ DE LA ZONA
D’APROFITAMENT PRIVAT 2.3 I AJUSTOS DELS ÀMBITS GRÀFICS
La proposta es sotmet a votació, sense que quedi aprovada per no aconseguí la
majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació. Voten a favor els
senyors Josep Madern, Francesc Xavier Vila i Reyes Enrique i els senyors Pere Blanco i
Blanch, Víctor Pey i Quintero i la senyora Georgina Baró i Calabuig voten en contra.
El senyor Pere Blanco Agafa la paraula per a dir que es van presentar dues
al·legacions, que es rebutgen, sense que hi hagi una resposta tècnica. També diu que
falta l’informe jurídic.
La Secretària li respon que si que hi ha un informe jurídic sobre les al·legacions i
tramitació a l’expedient i li ensenya.
El senyor Pere Blanco continua amb la paraula per a dir que el seu grup municipal
voldria saber quin es el tècnic que resolt la proposta formulada pel senyor Eduard
Payrà.
Se li ensenya el document de resolució de les al·legacions.
QUART.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA DE DATA 25 DE JULIOL de
2017 A 19 DE SETEMBRE DE 2017
El senyor Pere Blanco demana còpia del decret de concessió d’una ajuda a la Societat
la Concòrdia. Es dona compte dels decrets i el Ple en queda assabentat.
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CINQUÈ.- ASSUMPTES URGENTS
No n’hi ha.
SISÈ.- INFORMACIÓ D’ALCALDIA
El senyor Josep Madern agafa la paraula per a respondre les preguntes que va
formular el senyor Pere Blanco en el Ple anterior.
Pel que fa a quina partida es va incorporar la festa de sant Joan, l’alcalde li diu que
a la partida de festes del pressupost.
Per altre banda, la urbanització La Vinyassa, diu el senyor Madern, i el parc infantil
inclòs a la mateixa, no està recepcionada, però està en estudi.
El senyor Pere Blanco pren al paraula per a dir que fa 4 mesos ja havia fet aquesta
pregunta i es lamentable l’estat del parc que és públic, i lamentable la mala imatge
que dona al poble i que a més, les criatures s’hi poden fer mal. Recorda que ell fa 4
mesos que demana que s’arregli.
El senyor Xavi Vila pren la paraula per a dir que s’ha informat al propietari i ara està
en estudi.
El senyor Pere Blanco diu que s’ha de fer una actuació immediata, que l’obligació de
l’Ajuntament es mirar que les propietats obertes estiguin en condicions.
Continua l’alcalde responent preguntes, dient que els canvis de direcció s’han fet per
un període que va des del mes de juliol fins a final d’agost.
S’han fet canvis de sentit de circulació i no s’ha informat al poble, pregunta el
senyor Blanco, i ara es tornen a fer canvis i tampoc s’informa.
Respecte al tema de una possible demanda en el plagi del cartell, i si ha tingut lloc
alguna compensació, el senyor Josep Madern explica que no s’ha produït cap
demanada, que es va intentar arribar a algun acord amb la interessada, com la
possible contractació per a dissenyar els cartells, ja que els seu disseny ens va
agradar.
El senyor Pere Blanco comenta que no entén la situació i si es tracta d’una
contrapartida.
El senyor Josep Madern li respon només s’està valorant la possibilitat de contractar
una persona per fer cartells, atès que es tracta de una dissenyadora gràfica.
Comenta el senyor Pere Blanco que en sis anys mai havia sentit una explicació tant
vaga.
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La senyora Georgina baró agafa la paraula per a dir que es estrany que des d’una
demanada, o possible demanada, s’acabi en un contracte .
El senyor Josep Madern pren la paraula per a continuar responent les preguntes i
sobre la venta de parcel·les respon que no s’han venut.
Per altre banda, respecte al tema de la FORM, es va demanar si algun municipi volia
agafar la gestió de la planta de Boadella, i ja vaig explicar que s’està valorant que ho
porti el Consell Comarcal, atès que Boadella no ho vol portar i cap dels altres
municipis no s’ha ofert, i afegeix, que s’ha de valorar el preu.
El senyor Pere Blanco comenta que s’ha de demanar que Boadella presenti els
números i es veurà que aquesta planta es rendible.
El senyor Josep Madern li respon que ja ho saben.
El senyor Pere Blanco li demana que pensa fer l’Ajuntament de Darnius.
L’Alcalde li contesta que faran el que es decideixi fer en els tres municipis.
El senyor Pere Blanco demana un informe sobre el volum i l’impacte econòmic per
poble.
El senyor Francesc Xavier Llamas li respon que no hi havia documentació.
El senyor Josep Madern explica que funcionava el primer any perquè l’entrada a la
planta de Boadella era de 160 euros la tona i tant Maçanet i Darnius van dir que no hi
estaven d’acord i es va baixar a 80 euros per tona.
Torna a tenir la paraula el senyor Pere Blanco per a dir que funcionava amb el preu
elevat, ara que val menys no funciona.
El senyor Francesc Xavier Llamas li diu que la planta ara recapta menys.
El senyor Josep Madern explica que, des de l’Ajuntament de Boadella no es queixen
de les despeses, del cost, sinó de la feina.
El senyor Pere Blanco diu que l’ajuntament de Darnius ha fet un informe sobre la
recollida que ara suposa sense la FORM i que s’ha de pagar a l’empresa
concessionària de les escombraries.
L’alcalde agafa la paraula per preguntar al senyor Blanco si es refereix a que costava
abans i que costa ara.
El senyor Blanco li respon que si, i més ara que està negociat, i afegeix que el servei
feia un bé als pobles perquè es creaven places a la zona sense empreses
intermediàries. Boadella era pionera com a planta ja que a Pedret i Marzà no pesen
bé.
El senyor continua amb la paraula per a dir que vol que consti a l’acta que no
comparteixen la explicació de l’Alcalde, que esperen que ens facilitin les dades i
sol·liciten que l’Ajuntament demani una auditoria.
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El, senyor Francesc Xavier Vila es reitera dient que ells ja han decidit que
l’Ajuntament farà el que decideixin els altres municipis i que el Consell Comarcal
està fent estudi.
L’alcalde continua responent les preguntes, ara sobre quina era la obra inclosa en el
PUOSC 2016, dient que es la obra que s’està fent a la Societat.
El senyor Pere Blanco insisteix en demanar al senyor Josep Madern si es reitera en
que l’obra inclosa en el PUOSC 2016 es la de la societat.
El senyor Madern li diu que si.
Seguidament el senyor Blanco pregunta perquè l’obra no està inclosa als pagaments
de la Diputació i el senyor Madern li respon que es va demanar una pròrroga.
El senyor Madern respon a la pregunta sobre a quina partida es consignen les
despeses de la celebració de l’any Gironella, dient que és la partida de cultura.
El senyor Pere Blanco diu que protesta per les respostes de l’alcalde a les preguntes,
i en aquest cas, es va demanar despesa i partida concreta.
Continua el senyor Blanco dient que en el Compte General va veure que de 5000
euros que estaven destinats a subvencions, només s’han liquidat 3000 i demana
perquè no s’ajuda a les Entitats.
L’Alcalde li respon que les Entitats no demanen ajudes.
Torna a tenir la paraula el senyor Blanco per a dir que es va demanar una subvenció
per l’exposició de dibuixos de JAP i després de la primera conversa amb l’alcalde es
va acordar una subvenció de 200 euros, posteriorment es va demanar per fer un
piscolabis i es va sol·licitar que la subvenció fos de 300 euros i al cap de un mes i mig
em van dir que tenia un taló a l’Ajuntament per aquest tema i era de 160 euros, i
pregunta quina es la valoració per atorgar subvencions i el procediment comptable.
El senyor Josep Madern li respon que ell va dir que tindrien una ajuda econòmica per
l’exposició perquè es tractava d’una activitat pública, i a part se us va deixar el local
i la brigada.
El senyor Blanco comenta que aquesta no es una resposta d’alcalde de poble.
El senyor Francesc Xavier Vila fa un apunt dient al senyor Blanco que li va demanar
diners per l’exposició.
El senyor Blanco torna a comentar que el pressupost té una partida per ajudar a
entitats i 3000 euros han quedat al romanent de tresoreria. Afegeix que quan la
Societat demana ajudes s’hauria de fer un càlcul de distribució equitativa de les
mateixes i l’alcalde estalvia en ajudes a les entitats.
El senyor Madern diu que ell ha estat president de la Societat i sap les dificultats que
tenen les Entitats.
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SETÈ.- PRECS I PREGUNTES
No es produeixen intervencions atès que les preguntes s’han realitzat en el punt
anterior.

Atès que s’ha complert l’objecte de la convocatòria, el senyor alcalde aixeca la
sessió a les vint-i-una hores i trenta-vuit minuts del dia de la data. Ho certifico.
L’Alcalde,

La Secretària,

Jose Madern i Ciria

Gemma Prats i Mulà

