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Al Saló de Plens del primer pis de la Casa Consistorial de la 
ciutat de Figueres, el dia 26 de setembre de 2011, sota la presidència 
de la Presidenta efectiva per delegació, Sra. Marta Felip Torres, es 
reuneixen els membres de la Comissió Informativa de Serveis Generals: 
Sr. Diego Borrego Torres, Sr. Joan Font Ribera i Sr. Xavier Monfort 
Peligero, amb l'assistència del secretari per absència, Sr. Xavier 
Roca Genís, per tal de dur a terme la sessió ordinària en primera 
convocatòria.  Hi  assisteixen  les  regidores  requerides  Sra.  Mercè 
Castelló Turró, Sra. Dolors Pujol Matas, Sra. Sònia Trilla Bevià, Sra. 
Margarita Cotcho Pi, Sra. Maria Àngels Olmedo Delestal, i Sra. Mireia 
Guerrero Casero, i els regidors requerits Sr. Joaquim Ferrer Sala, Sr. 
Sergi García Torralvo, Sr. Josep Maria Godoy Tomàs, i Sr. José Luis 
Yècora  Romero.  Excusen  la  seva  assistència  el  Sr.  Pere  Casellas 
Borrell, el Sr. Francesc Canet Coma, la Sra. Mireia Mata Solsona, el 
Sr. Joaquim Felip Gayolà i el Sr. Manel Toro Coll. 

A les tretze hores i trenta minuts la Presidenta declara oberta la 
sessió.

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
S’aprova amb els vots favorables dels grups municipals de CiU, del PP, 
de la CUP, i d’ICV.

2. Assumptes urgents.
No se'n presenten. 

3. Precs i preguntes.
La Presidència autoritza el lliurament a cada un dels grups municipals 
d’un  exemplar  de  l’estat  d’execució  del  pressupost  d’ingressos  i 
despeses de l’exercici en curs a data 26.09.2011.

El Sr. Montfort demana que, donat que en breu es celebrarà la sessió 
del Ple de data 07.10.2011, per quan es té previst tenir la reunió 
acordada  per  exposar  i  explicar  diverses  qüestions  en  relació  al 
Consorci de Serveis Socials.
La Sra. Felip indica que en una entesa amb l’Ajuntament de Roses i amb 
el Consell Comarcal de l’Alt Empordà s’ha acordat posposar la seva 
posada en funcionament a data 01.01.2012, per la qual cosa s’hauran de 
fer els acords de modificació que pertoquin per deixar sense efecte 
l’acord  inicial  de  posar  en  funcionament  aquest  Consorci  el  dia 
01.10.2011 i, així, hi ha marge de temps per convocar la reunió per la 
que demana el Sr. Montfort.
El Sr. Monfort demana pels representants al Consorci, exposant que vol 
sol·licitar que un dels que estan assignats al grup municipal de CiU 
s’assigni a un del grup municipal d’ICV o de la CUP i que, en tot cas, 
entre aquests dos grups ja acordaran quina persona en concret els 
representarà.  La  Sra.  Felip  manifesta  que  es  pot  considerar  la 
proposta però que aquesta s’ha de presentar formalment indicant d’una 
forma ben determinada quin grup i quina persona es vol que sigui 
designada per a ocupar aquesta representació.

No havent-hi més temes a tractar i essent les tretze hores i trenta 
cinc minuts s'aixeca la sessió, de la qual cosa dono fe.
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