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AJUNTAMENT EN PLE        Núm.12 
=================== 
 
 
Acta de la sessió extraordinària del dia 12 de juny de 2008. 
 
---- A la Casa de la Vila de la ciutat de Figueres, el dia 12 
de juny de 2008, sota la Presidència de l'Alcalde Santiago 
Vila Vicente es reuneixen els membres de l'Ajuntament en Ple: 
Pere Casellas Borrell, Maria Antònia Bonany Pagès, José Luís 
Yécora Romero, Albert Ollé Sangenís, Isabel Pineda Llauró, 
Pere Pujulà Comajuan, Richard Elelman, Yolanda Milán 
Peñalver, Joaquim Ferrer Sala, Joaquim Felip Gayolà, Núria 
Navarro Hurtado, Ciro Llueca Fonollosa,  Mireia Mata Solsona, 
Miquel Solé Soler, Xavier Besora Causadias,  Joan Antoni 
Bertran Soler i Diego Borrego Torres, amb assistència del 
secretari general, Fernando González Cebrián, i de 
l'interventor, Carles Pigem Ramis, per tal de fer la sessió 
extraordinària en primera convocatòria. 

Excusen la seva absència els membres de l’Ajuntament 
Francesc Canet Coma, Olga Carbonell Sabartés i Juan Casas 
Luís. 

A les tretze hores i dos minuts, el President declara 
oberta la sessió. 

 
Fa ús de la paraula la senyora Mata Solsona que diu que 

vol fer constar la seva queixa del seu grup pel fet d'aquesta 
convocatòria; que al seu parer ha estat feta amb gran 
celeritat i més quan va concorrer la circumstància que el 
dilluns hi havia comissions informatives moment en el qual 
pensen que la decisió de convocar aquest ple ja devia estar 
presa i no se'ls va comunicar; que el fet que dos dels seus 
companys avui no puguin ser aquí és degut a l'hora; que 
pensen que hauria d'haver estat a les 7 del vespre com la 
majoria de plens ordinaris; que també ha de fer esment a la 
pressa amb què s'ha convocat, sempre dintre la legalitat 
establerta, però que pensaven que la voluntat d'aquest 
ajuntament era ser participatiu i que amb la col.laboració de 
tothom també passaria per advertir-los d'aquestes coses amb 
més generositat de temps. 

Seguidament, intervé la Presidència que diu que han de 
pensar que la tramitació de l'adquisició d'aquesta finca ha 
suposat un seguit de compromisos tant amb la propietat com 
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amb diversos tràmits que ha de fer l'administració, fins i 
tot, el govern de Catalunya per validar els compromisos que 
han prés que marcaven i exigien uns terminis, tant en els 
preacords que han prés amb la família, com amb 
l'administració; que per culminar tot això han de comprendre 
que per al govern de la ciutat tots els dies de la setmana 
són hàbils i no només les puntes de la setmana; que un ple 
extraordinari ja té la vocació de caràcter extraordinari; que 
se'n fan molts menys en aquest mandat que no se'n feien en el 
mandat anterior; que el govern té una agenda de treball i que 
quan convé fer un ple es convoca; que hi ha un criteri de 
prudència i que s'intenta fer tants pocs plens extraordinaris 
com són necessaris, però que quan cal es fan. 

A continuació, torna a fer ús de la paraula la senyora 
Mata Solsona que diu que per més pressa que es tingui pensa 
que no hauria vingut de cinc hores i que només haver-ho fet a 
l'hora habitual dels plens a les set del vespre hagués estat 
una altra cosa. 

Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu 
que l'agenda del govern també es molt intensa; que es 
treballa de sol a sol i es mira de conciliar els horaris de 
tothom i que logicament preval l'agenda dels regidors i 
regidores del govern. 
 
----1. Patrimoni municipal:  Es fixen els percentatges anuals 
per al pagament de la compra de part indivisa de la finca 
situada al carrer Nou, 76-78 (Casa Nouvilas). El senyor Ollé 
Sangenís procedeix a la lectura del dictamen següent: 

"L'Ajuntament de Figueres i el Consell Comarcal de l'Alt 
Empordà han arribat a un acord per a la compra de l'edifici 
de la Casa Nouvilas, situada al C/Nou, núm.76-78, de 
Figueres, a fi d'ubicar-hi els serveis d'atenció primària. 
L'adquisició directa de la finca es justifica pel seu interès 
arquitectònic, en estar catalogada al Pla especial de 
protecció del catàleg d'edificis a protegir, segons resulta 
de l'informe de valoració de data 14 de maig de 2008. El preu 
de compra és la quantitat de 3.800.000 euros, dels que 
l'Ajuntament n'aportarà 2.600.000 euros. Tenint en compte 
l'aportació municipal, la competència és de l'Alcalde, que ho 
té delegat a la Junta de Govern Local. No obstant atès que es 
pacta un preu aplaçat amb una despesa plurianual que no 
s'ajusta als percentatges establerts a l'article 174.3 del 
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, 
aprovat per R.D 2/2004, de 5 de març, la Comissió Informativa 
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de l’àrea de Serveis Econòmics i Generals, i de Promoció, 
Comerç, Turisme i Participació Ciutadana, proposa al Ple de 
l’Ajuntament de Figueres, l’adopció dels següents acords: 
1er.- Autoritzar l'elevació dels percentatges establerts a 
l'article 174.3 del Text Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals pel que fa a la compra de l'edifici conegut 
com a Casa Nouvilas, al C/Nou, núm.76-78, de Figueres, de 
forma que el pagament del preu pactat a càrrec de 
l'Ajuntament, que és de 2.600.000 euros, i per tant, la 
despesa a imputar a aquest en cada exercici serà la següent: 
- Exercici 2008: 800.000 euros. - Exercici 2009: 800.000 
euros. - Exercici 2010: 1.000.000 euros. 2on.- Facultar 
l'Alcaldia Presidència a fi que realitzi els actes i gestions 
que calguin per a l'execució dels acords anteriors." 

Seguidament, intervé la senyora Mata Solsona que diu que 
el seu vot serà d'abstenció no tant amb els termes estrictes 
pel que fa els percentatges proposats, sinó pel preu de 
pagament que pensen que és un preu elevat; que pensen que no 
ha estat una operació gestionada segons uns criteris 
d'estalvi i uns criteris d'optimitzar dels recursos públics 
en temes d'inversions patrimonials; que també són crítics pel 
que fa als usos a que es destinarà aquest patrimoni; que 
pensen que uns serveis socials tenen necessitat d'equipaments 
molt adaptats a normativa, molt accessibles a ciutadans i 
ciutadanes amb una zona molt ben dotada d'accés amb transport 
motor; que pensen que aquest no és el millor ús que es pot 
donar a la Casa Nouvilas, donat que aquest es un projecte, no 
només de ciutat, sinó també un projecte comarcal de gran 
envergadura i que a més en seran beneficiaris moltes persones 
de la ciutat i de la comarca; que pensen que aquest no és el 
millor emplaçament; que no és la millor manera d'haver 
negociat el destí d'aquesta finca i  que el seu vot serà 
l'abstenció, no tant per la qüestió tècnica dels percentatges 
anuals, sinó pel conjunt de la gestió de la Casa Nouvilas. 

A continuació, fa ús de la paraula el senyor Ollé 
Sangenís que diu que de l'import transaccionat que és de 
3.800.000 euros hi ha dues institucions que se'n fan càrrec; 
que són 2.600.000 per part de l'Ajuntament i 1.200.000 per 
part del Consell Comarcal; que s'ha de tenir en compte que 
d'aquests 3.800.000 hi ha una aportació externa que suma 
1.200.000 euros i que això fa d'alguna forma que quasi d'una 
tercera part que se'n faci càrrec la Generalitat; que el 
destí de la finca, segons diferents tècnics que han fet 
l'avaluació, s'ajusta relativament al preu de mercat; que els 
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serveis tècnics de l'ajuntament també ho han avalat; que s'ha 
fet una consulta externa per veure realment quin era 
aproximadament el valor que podia tenir aquesta casa per 
poder iniciar els tràmits i que a partir d'aquí els serveis 
tècnics han emès el seu corresponent informe que consta a 
l'expedient tramès a la Generalitat i que avala el preu final 
dels 3.800.000 euros. 

Seguidament, intervé la Presidència que diu que en 
qüestions de preu sempre és discutible; que hi ha un marge 
per a la subjectivitat; que vol resaltar que aquesta operació 
s'ha fet avalada absolutament per tasacions fetes per tècnics 
de l'administració local, tant de la ciutat com del Consell 
Comarcal, i avalada també per tasacions externes; que vol 
aprofitar per felicitar la bona gestió del regidor el senyor 
Albert Ollé perquè ha aconseguit tancar una operació que, 
tant des del , suposa un important estalvi de diners per a 
l'Ajuntament; que, encara que són diners públics, l'aportació 
del govern de Catalunya és una aportació molt important ja 
ara amb l'adquisició de la finca i que també ho serà en el 
seu projecte de rehabilitació; que pot comprendre que hi hagi 
algun regidor o regidora que consideri que si hagués estat 
ell o ella qui hagués negociat ho hagués pogut arribar a fer 
millor; que aixó sempre és possible; que s'ha de felicitar el 
conjunt del consistori perquè aquest és un edifici molt 
important respecte del que ja es portaven molts anys 
plantejant la possibilitat de la seva adquisició per part de 
l'administració pública; que aquest era un repte molt 
díficil; que es portaven molts anys en una situació de 
bloqueig perquè hi havia diverses actuacions urbanístiques 
que condicionaven el futur de la finca Nouvilas i de les dues 
finques adjacents i que condicionaven molt les expectatives 
de futur del carrer Nou, de l'escola Sant Pau i de totes les 
finques d'allà; que hi ha un immens valor patrimonial des del 
punt de vista de la seva arquitectura i del seu valor 
ornamental que justificava l'interès; que creu que això 
tampoc s'ha de perdre de vista encara que comprén que des del 
punt de vista dels grups de l'oposició pugui semblar que es 
podia fer més o menys; que hi ha informes tècnics que avalen 
aquesta decisió; que la negociació ha estat capaç de posar en 
relació Consell Comarcal i ciutat de Figueres; que la 
negociació i l'impuls d'aquesta iniciativa per part del 
regidor d'hisenda ha estat excel.lent perquè ha sabut trabar 
tota una operació financera que creu que serà molt ben 
suportable per part de l'ajuntament; que agraeix que el vot 
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d'Esquerra Republicana sigui d'abstenció i que l'interpreta 
com un no negatiu. 

A continuació, torna a fer ús de la paraula la senyora 
Mata Solsona que diu que vol puntualitzar que no estan 
qüestionant la compra de la Casa Nouvilas com a patrimoni per 
a recuperar per a la ciutat, sinó que l'ús al qual es 
destinarà; que vol fer una puntualització respecte al que 
comentava el senyor Ollé dels fons públics destinats a aquest 
equipament; que coneix bé d'allà on provenen; que la rebaixa 
en el preu que hauria aconseguit hagués fet que la percentual 
fós menys i que, a més a més, són fons que per la 
característica del programa que inverteix si no s'haguessin 
destinat a aquesta cosa s'haguessin destinat a qualsevol 
altra cosa de la ciutat i que com argument l'accepta, però 
que no defensa que perquè pagui una altra administració no hi 
fa rés si el preu no és el més baix possible. 

Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu 
que vol completar una cosa que no han precisat prou bé i que 
creu que és bo per a la qualitat del plenari que es pugui fer 
i més quan són dies com avui tranquils en què es poden 
debatre les qüestions; que, efectivament, el tema dels usos 
de la Casa Nouviles és un tema en que inicialment el govern 
treballava amb alguna altre hipòtesi; que el que ha fet 
possible comptar amb la complicitat de l'administració 
comarcal ha estat atendre una necessitat o un repte comú que 
és el repte de constituir el Consorci de Serveis Socials; que 
el Consell Comarcal i l'Ajuntament de Figueres tenen el 
propòsit que neixi amb el màxim reconeixement institucional i 
amb la màxima dignificació  institucional; que en la línia 
d'altres operacions que va fer per exemple el govern de 
Catalunya amb el Palau del Mar a Barcelona els va semblar que 
ja estava bé que les polítiques socials sempre tinguessin com 
a seu física edificis poc nobles o edificis marginals o 
perifèrics; que els va semblar que podia ser una manera de 
llançar un missatge a la ciutadania comprometre un dels 
edificis de la ciutat més nobles i fent-lo coindidir amb 
l'interès que es tenia per recuperar-lo i que quedés per 
sempre més per ús públic per destinar-lo a la seu del 
Consorci de serveis socials; que aquest és el motiu del canvi 
d'ús que creu que explica el canvi de posicionament del 
govern municipal; que  seguramgent els hauria agradat 
inicialment que es destinés a activitats més vinculades a la 
cultura, però que a vegades les decisions s'han de prendre en 
funció de les circumstàncies i en funció de les oportunitats 
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que sorgeixen a cada moment i que l'oportunitat ha fet que 
prevalgués aquest canvi de criteri en quan als usos. 

A continuació, fa ús de la paraula el senyor Borrego 
Torres que diu que el seu grup votarà a favor sobretot perquè 
els informes tècnics així ho avalen. 

Seguidament, després de les intervencions esmentades, se 
sotmet a votació el dictamen abans transcrit. El Ple de 
l’Ajuntament ACORDA d’aprovar-lo en votar-hi a favor els 
catorze membres de l’Ajuntament següents: Vila Vicente, 
Casellas Borrell, Bonany Pagès, Yécora Romero, Ollé Sangenís, 
Pineda Llauró, Pujulà Comajuan, Richard Elelman, Milán 
Peñalver, Ferrer Sala, Felip Gayolà, Navarro Hurtado, Llueca 
Fonollosa i Borrego Torres; i en abstenir-se, els quatre 
membres de l’Ajuntament següents: Mata Solsona, Solé Soler, 
Besora Causadias i Bertran Soler. 

 
----2. Assistència social: Es constitueix i s'aproven 
inicialment els Estatuts del Consorci de Benestar Social de 
l'Alt Empordà. Fa ús de la paraula la senyora Bonany Pagès 
que dóna lectura a la intervenció següent: "La constitució 
d'aquest Consorsi de Benestar Social de l'Alt Empordà és el 
primer pas per una política de prestació de serveis de 
caràcter supramuicipal a la nostra comarca. No és pas una 
experiència nova, altres comarques com la Garrotza, el 
Gironès i el Pla de l'Estany ja ens porten uns anys 
d'avantatge, i la seva valoració és positiva quant a la 
prestació de serveis socials, sobretot de cares als usuaris, 
que són les persones que han de rebre sempre tota l'atenció. 
Hem arribat aquí per la bona entesa entre els ajuntaments de 
Roses i Figueres i el Consell Comarcal de l'Alt Empordà. 
També hem donar garanties als professionals d'aquesta àrea 
per tal que no perdin la seva vinculació amb l'Ajuntament de 
Figueres i respectar els drets adquirits. El moment és 
important, quan estem desplegant la Llei de la Dependència i 
la Llei de Serveis Socials i que per obtenir un major 
rendiment de les transferències del Departament d'Acció 
Social i Ciutadania i dels propis recursos que hem d'aportar 
els ajuntaments, cal doncs que ens agrupem tots els 
professionals de l'Alt Empordà en forma de consorci. El 
Consorci, té com objecte la prestació de serveis socials 
d'atenció primària, de serveis especialitzats de tot tipus i 
de programes i projectes socials així com la creació i gestió 
de centres i equipaments públics per atendre les mancances en 
qualsevol matèria d'atenció social a la comarca de l'Alt 
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Empordà. L'objectiu del Consorci és evident i és únic: 
acomplir la seva finalitat amb la màxima eficàcia, eficiència 
i efectivat". 
 Prossegueix amb l'ús de la paraula la senyora Bonany 
Pagès que procedeix a la lectura del dictament següent: 
 "L'Ajuntament de Figueres considera adient constituir 
amb l'Ajuntament de Roses i el Consell Comarcal de l'Alt 
Empordà un consorci que s'anomenarà Consorci de Benestar 
Social de l'Alt Empordà. Aquest consorci es constitueix amb 
la finalitat de prestar serveis socials d'atenció primària, 
serveis especialitzats de tot tipus i de programes i 
projectes socials i de crear i gestionar centres i 
equipaments públics en la comarca de l'Alt Empordà per 
atendre les mancances en qualsevol matèria d'atenció social. 
És d'aplicació allò establert a la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
reguladora de les bases de règim local, al Reglament 
d'activitats, obres i serveis dels ens locals que va ser 
aprovat pel Decret de la Generalitat de Catalunya 179/1995, 
de 13 de juny, al Text refòs de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya que va ser aprovada pel Decret legislatiu 
2/2003, de 28 d'abril, al Text refòs de la Llei de 
l'organització comarcal de Catalunya que va ser aprovat pel 
Decret legialatiu 4/2003, de 4 de novembre, al Text refòs de 
la llei reguladora de les hisendes locals que va ser aprovat 
pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i a la Llei 
12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials. Per tot això, la 
comissió informativa de l’àrea de serveis a les persones i de 
processos estratègics proposa que s'adoptin els acords 
següent: 1r. Aprovar inicialment la creació del consorci 
denominat Consorci de Benestar Social de l'Alt Empordà que 
estarà integrat per l'Ajuntament de Figueres, l'Ajuntament de 
Roses i el Consell Comarcal de l'Alt Empordà. 2n. Aprovar 
inicialment els estatuts del Consorci esmentat que consten a 
l'annex 1. 3r. Sotmetre l'expedient a informació pública 
durant trenta dies, als efectes de la presentació 
d'al.legacions i reclamacions, mitjançant la inserció dels 
anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la Província, al 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya  i al tauler 
d'anuncis de la corporació. 4t. Facultar l'Alcaldia 
Presidència per l'adopció de tants actes i gestions com 
calguin per a l'execució dels acords anteriors." 
 A continuació, fa ús de la paraula el senyor Solé Soler 
que diu que el grup municipal d'Esquerra Republicana no està 
en contra de la constitució d'aquesta Consorci; que creuen 
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que pot ser un avenç en l'assistència social a la comarca de 
l'Alt Empordà; que és una modalitat que des de l'àrea d'acció 
cívica de la Generalitat es va promovent i com que Esquerra 
Republicana hi té alguna cosa a veure hi estan d'acord; que 
hi han alguns punts que creuen que s'haurien de clarificar; 
que quan es parla de la representació de les persones que 
tindran representació al consorci es parla de membres dels 
ajuntaments; que entenen que s'hauria de clarificar que hi 
hauria d'haver representació de tots els grups presents a 
l'ajuntament per a així mantenir la representativitat; que hi 
ha una altra qüestió que fa referència a la situació del 
personal; que en el punt 17 diu: "que el personal que es 
traspassarà al Consorci mantindrà la situació administrativa 
i laboral de l'administració de la qual surten"; que hi 
intervenen tres administracions amb tres convenis diferents; 
que suposa que aquí hi haurà alguna qüestió de tensions 
perquè enlloc s'explica com es resoldrà això; que l'expedient 
està mancat de l'estudi econòmic que es preceptiu en un tipus 
d'entitat com aquesta; que amb aquestes mancances i faltes 
d'aclariments amb alguns d'aquests punts s'abstindran i que 
en el període d'al.legacions al.legaran en aquest sentit. 
 Seguidament, torna a intervenir la senyora Bonany Pagès 
que diu que avui és l'aprovació inicial dels estatuts; que ja 
se'n va parlar a la comissió informativa de serveis a les 
persones; que els estatuts s'havien passat dies enrera perquè 
tothom pogués fer la lectura; que són conscients que és la 
representació inicial d'un consorci que s'ha de posar en 
marxa; que la representació serà plural; que el tema de 
funcionaris s'ha d'acabar de concretar, però que hi ha les 
idees molt clares de com funcionarà; que no prevuen que hi 
hagi d'haver massa problemàtica perquè està tot molt 
consensuat i que es tracta de donar-li la forma; que per això 
encara s'està pendent aquest estudi econòmic que s'ha 
d'adjuntar; que aquesta és l'aprovació inicial dels estatuts 
i que tot això són coses que es tenen en compte. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Solé Soler que diu que pel que a la representativitat entenen 
que ja que es fan uns estatuts creu que això s'hauria 
d'aclarir perquè aquest govern pot tenir una voluntat que 
potser no hi sigui en governs del futur; que s'hauria de 
garantir pels estatuts aquesta representativitat; que aprovar 
aquests estatuts és com fer un brindis al sol perquè en 
realitat no se sap que estan aprovant, ja que no hi ha un 
estudi econòmic; que no se sap ni que pertoca aportar a les 
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diferents administracions i que entenen que havent-hi aquesta 
mancanca no hi poden donar suport. 
 Seguidament, intervé el senyor Casellas Borrell que diu 
que arrel de les negociacions que s'han portat a terme amb 
els treballadors que efectivament hi ha tres administracions 
implicades; que la voluntat d'aquest govern és combinar els 
interessos dels treballadors amb l'interés públic; que cap 
dels treballadors que vindran a treballar en el consorci es 
veura menystingut; que caminaran cap a assignar els documents 
pertinents en la normativa laboral, és a dir, els convenis 
que pertoquin per tal de poder igualar aquestes condicions i 
que, evidentment, no n'hi haurà cap que vagi endarrera; que 
d'altra banda ahir hi va haver una reunió en la que es va 
consensuar amb el Comitè d'Empresa que si en algun moment es 
deixava córrer el Consorci es recuperarien totes les 
condicions amb els que aquí hi hagués hagut; que va quedar 
molt clar per totes les administracions que la voluntat és 
que al final la gent per la mateixa feina ha de cobrir igual; 
que el govern ho té claríssim i que es va cap a aquest camí 
en un període de temps prou breu; que fins que no acabi 
tancant aquest acord de condicions laborals aquest estudi 
econòmic es veu afectat; que la representativitat de les 
administracions que hi es pertinent i estan totes 
representades; que enten que es pot demanar des d'aquí per 
part de l'oposició ser-hi, però que en qualsevol cas 
l'oposició té la facultat de control a través del Ple i  que 
la podrà fer, però que en aquest moment és el govern qui té 
aquesta regidoria i que és qui serà present. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula la 
Presidència que diu que el senyor Solé Soler ja sap que ha 
fet dos torns d'intervenció, però que avui com que és migdia 
i tenen temps vol ser benevolent i donarà la paraula al 
senyor Solé. 
 Seguidament, torna a intervenir el senyor Solé Soler que 
diu que d'entrada les paraules del senyor tinent d'alcalde 
són molt preocupants perquè es podria despendre que no tenen 
intenció que l'oposició tingui representació dins del 
Consorci; que espera que no sigui aquesta la idea que portin; 
que es de fet la queixa que expresaven; que en el punt 12.4 
diu "Les decisions i acords dels òrgans del govern del 
consorci obliguen les administracions consorciades". Que això 
vol dir que allò que aprovi el consorci l'ajuntament ho haurà 
d'acceptar; que si no hi ha representació de l'oposició 
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tindran només dret al pataleig i prou i que entenen que seria 
bó que estiguessin representats en el consorci. 
 A continuació, fa ús de la paraula el senyor Borrego 
Torres que diu que faran una al.legació per això de la 
representació; que consideren que això de la representació 
plural no té gaire funció; que són paraules; que després de 
la intervenció del senyor tinent d'alcalde també estan una 
mica preocupats perquè consideren que cinc regidors no són 
tants; que estaria bé que hi hagués almenys un representant 
de cada grup; que també volen que consti per escrit; que 
faran aquesta al.legació; que esperen l'estudi econòmic i  
que com ja van sol.licitar els grups representats al Consell 
Comarcals els agradaria que se'ls fés arribar el més ràpid 
possible. 
 Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu 
que efectivament el Consell Comarcal ha encarregat un estudi 
de viabilitat econòmica per disposar d'un full de ruta que ha 
de fer possible preveure totes les despeses, tant de 
personal, com d'estructura general, que necessitarà el futur 
consorci; que com molt bé ha dit la regidora ara s'està en el 
tràmit d'aprovació inicial d'un projecte d'estatuts i és el 
moment en què els grups se'ls llegeixin i puguin fer les 
consideracions que siguin possibles per enriquir-ho; que, 
malgrat aquestes qüestions que considera que en el fons són 
menors, l'obstacle díficil que s'acaba de sortejar és el 
posar en relació tres administracions que per llei tenen dret 
a disposar de xarxa pròpia de serveis socials com el Consell 
Comarcal, en nom dels municipis menors de 20.000 habitants, 
la ciutat de Figueres que ja té 44.000 habitants i que, per 
tant, ja fa molts anys que té xarxa pròpia de serveis socials 
i l'Ajuntament de Roses que encara que no la té reconeguda,  
serà qüestions de setmanes que la pugués sol.licitat perquè 
ja han passat el llindà dels 20.000 habitants; que el repte 
díficil era aconseguir mancomunar les tres administracions 
com el Consell Comarcal, la ciutat de Figueres i l'Ajuntament 
de Roses; que això que costa tres segons de dir ha costat 
anys de fer possible perquè no hi havia la simptonia 
suficient o no hi ha hagut les circumstància que ho han fet 
possible en els darrers set anys; que ho parla amb 
coneixement de causa perquè estava de conseller comarcal de 
Benestar Social quan fa set anys es va iniciar amb el repte 
de ser els pioners a la demarcació de Girona; que en aquests 
moments ja hi ha consorci de Benestar Social a la Garrotxa, 
al Pla l'Estany i al Gironès; que és imminent la culminació 
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d'algun altre consorci; que creu que és un dia en el qual 
s'han de felicitar perquè l'Ajuntament de Figueres, el 
Consell Comarcal i l'Ajuntament de Roses han posat l'interés 
dels ciutadans per sobre de consideracions de vol gallinaci 
des del punt de vista de la representativitat; que, de 
vegades, algun d'aquests consorcis quedava bloquejat o queda 
bloquejat a l'hora de decidir qui l'ha de presidir; que hi ha 
hagut un criteri d'absoluta disponibilitat de dir que no s'hi 
dediqui ni un minut perquè la ciutat de Figueres se sentirà 
igualment ben representada si el seu Alcalde ha de combinar 
dos anys amb el President del Consell Comarcal la Presidència 
efectiva del Consorci; que l'alcalde de Figueres ha estat 
generós; que l'alcaldessa de Roses també ha estat generosa, 
ja que s'ha conformat amb no tenir un paper de lideratge, 
sinó que s'ha conformat en tenir la vicepresidència; que com 
que ja hi tenen veu ja se senten representats; que creu que 
això també és important que se subratlli perquè sembla 
senzill, però que es portaven set anys intentant-ho i no se'n 
sortien; que avui, després de molts mesos, el Consell 
Comarcal, l'Ajuntament de Figueres i l'Ajuntament de Roses 
s'han posat d'acord; que ara s'inicia el tràmit d'exposició 
al públic; que es una aprovació inicial i que és el moment en 
què els grups s'ho puguin mirar; que com ha dit el senyor 
Casellas efectivament a la casa entre el pesonal hi havia una 
certa preocupació pel que podria arribar a passar en un futur 
hipotètic de disolució del consorci; que se sotmetrà a 
consideració del plenari un document de compromís amb els 
treballadors pel qual en cas de disolució del consorci tots 
els treballadors de la casa tornarien amb tots els seus drets 
reconeguts en la situació en què es troben en aquests 
moments; que passen a formar part del Consorci de serveis 
socials, però que sempre tenen aquella protecció que els dóna 
seguretat des d'aquest punt de vista; que s'han fet les coses 
raonablement bé; que estan al principi del procés i que creu 
que s'haurien de plantejar seguint el lideratge que reclama 
el govern de Catalunya i que el propi govern de Catalunya 
impulsa de disposar a la comarca d'un consorci; que pel 
departament mai com ara aquest tema havia estat un tema tan 
estratègic perquè segurament ara el govern de Catalunya està 
fent el que en altres contextos no es va fer que és dir que 
això s'ho creuen i que si no ho fan els castigaran des del 
punt de vista dels contractes programa de recursos econòmics; 
que ara hi ha una espasa de demòcles afegida que suposa que 
ha fet despertar consciències a molts alcaldes i a molts 
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ajuntaments; que es dóna un context en què el govern de 
Catalunya ho té claríssim i en el que alguns ho tenien 
claríssim; que ara tenen la sort que totes les 
administracions que tenen alguns cosa a dir-hi també ho tenen 
clar creu; que avui s'han de felicitar i que accepta 
l'abstenció com un no negatiu. 

A continuació, després de les intervencions esmentades, 
se sotmet a votació el dictamen abans transcrit. El Ple de 
l’Ajuntament ACORDA d’aprovar-lo en votar-hi a favor els 
tretze membres de l’Ajuntament següents: Vila Vicente, 
Casellas Borrell, Bonany Pagès, Yécora Romero, Ollé Sangenís, 
Pineda Llauró, Pujulà Comajuan, Richard Elelman, Milán 
Peñalver, Ferrer Sala, Felip Gayolà, Navarro Hurtado i Llueca 
Fonollosa; i en abstenir-se, els cinc membres de l’Ajuntament 
següents: Mata Solsona, Solé Soler, Besora Causadias, Bertran 
Soler i Borrego Torres. 
 
---- No havent-hi més assumptes a tractar, s'aixeca la sessió 
a les tretze hores i trenta-tres minuts,  de la qual cosa 
dono fe.  
 
 


