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AJUNTAMENT EN PLE        Núm.20 
=================== 
 
 
Acta de la sessió extraordinària del dia 28 de novembre de 
2008 
 
---- A la Casa de la Vila de la ciutat de Figueres, el dia 28 
de novembre de 2008, sota la Presidència de l'Alcalde 
Santiago Vila Vicente es reuneixen els membres de 
l'Ajuntament en Ple: Pere Casellas Borrell,  José Luís Yécora 
Romero, Albert Ollé Sangenís, Isabel Pineda Llauró, Pere 
Pujulà Comajuan, Richard Elelman, Yolanda Milán Peñalver, 
Joaquim Ferrer Sala,  Núria Navarro Hurtado, Ciro Llueca 
Fonollosa,  Mireia Mata Solsona, Xavier Besora Causadias,  
Joan Antoni Bertran Soler, Juan Casas Luis i Diego Borrego 
Torres, amb assistència del secretari accidental, Josep 
Ciurana Dorca, per tal de fer la sessió extraordinària en 
primera convocatòria. 

Excusen la seva absència els membres de l’Ajuntament 
següents: Joaquim Felip Gayolà, Francesc Canet Coma, Miquel 
Solé Soler i Olga Carbonell Sabartés. 

No assisteix la senyora Maria Antònia Bonany Pagès. 
A les vuit hores i trenta minuts del matí, el President 

declara oberta la sessió. 
 
----Únic. Urbanisme: S’aprova provisionalment el Pla especial 
de la plaça de braus de Figueres. La Presidència procedeix a 
la lectura del dictamen següent el qual s’ACORDA d’aprovar 
per unanimitat: 

“El dia 8 de setembre de 2008 la Junta de Govern Local 
va aprovar inicialment el Pla especial de la plaça de braus 
de Figueres, redactat pels serveis tècnics de l'Ajuntament i 
d'iniciativa municipal. El Pla especial s'ha exposat al 
públic pel termini d’un mes mitjançant publicació d’anunci al 
Tauler d’edictes de l’Ajuntament el dia 16 de setembre de 
2008, als setmanaris Hora Nova i Empordà el dia 23 i 30 de 
setembre de 2008, al Diari de Girona el dia 24 de setembre de 
2008, al Diari Oficial de la Generalitat el dia 25 de 
setembre de 2008 i al Butlletí Oficial de la Província el dia 
29 de setembre de 2008. El document s’ha penjat a la plana 
web de l’Ajuntament el dia 22 de setembre de 2008 i ha estat 
consultable per aquest mitjà fins al final del termini 
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d’exposició pública. S’ha tramès una còpia del Pla especial 
demanant l'emissió d'informe als Serveis Territorials a 
Girona de la Direcció General de Patrimoni, a la Comissió 
d'Urbanisme de Girona, al Consell Català de l'Esport i a la 
Direcció General de Prevenció, extinció d'incendis i 
salvaments.  El dia 20 d'octubre de 2008  –RGE núm. 21679- es 
va rebre l’informe favorable dels Serveis Territorials a 
Girona del Departament de Cultura. Durant el termini 
d’exposició pública no s’han presentat al·legacions.  De 
conformitat amb el que disposa el Decret Legislatiu 2/2003, 
de 28 d’abril pel que s’aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, el que disposa el 
Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel que s’aprova 
el Text refós de la Llei d’urbanisme, la Comissió Informativa 
de l’àrea d’acció territorial, urbanisme i medi ambient 
proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció dels acords següents: 
1r.- Aprovar provisionalment el Pla especial de la plaça de 
braus de Figueres, redactat pels serveis tècnics de 
l'Ajuntament i d'iniciativa municipal. 2n.- Donar trasllat 
als Serveis Territorials d’Urbanisme de Girona de l’expedient 
i dels exemplars corresponents del Pla especial, instant la 
seva aprovació definitiva. 3r.-  Facultar l’Alcaldia 
presidència per a l’adopció de tants actes i gestions com 
calguin per a l’execució dels acords anteriors.” 
 

---- No havent-hi més assumptes a tractar, s'aixeca la sessió 
a les vuit hores i trenta-un minuts del matí,  de la qual 
cosa dono fe.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


