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Y SOCIETAT. NOVA INICIATIVA DEL CONSELL LOCAL DE JOVENTUT DE FIGUERES

Y SOCIETAT. BALANÇ DE ‘NADAL ALS BARRIS’

Reobren la Sala d’Estudi, a la
seu del Col·legi d’Arquitectes

Més de 1.800 participants a
les activitats nadalenques

L’espai té un doble
objectiu: oferir una
alternativa a la biblioteca
i fomentar sinergies
entre els universitaris
Redacció l FIGUERES

Coincidint amb les vacances
de Nadal, el Consell Local de Joventut de Figueres, amb el suport
de l’Ajuntament, ha reobert la Sala d’Estudi per a joves universitaris; un espai adequat perquè els
figuerencs que estudien fora de
la ciutat puguin treballar fora del
calendari acadèmic. La iniciativa
té un doble objectiu: d’una banda, oferir als joves una alternativa a la biblioteca municipal (perquè no té prou capacitat o té un
horari limitat); i de l’altra, fomentar les sinergies entre els universitaris figuerencs. Per això a la sala hi ha un responsable, també es-
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BONA AFLUÈNCIA. Aquests dies ja hi han passat desenes d’universitaris

HORA NOVA

A 16 ESPAIS DE LA CIUTAT. S’hi han organitzatuna trentena d’activitats

Y SEGONA ETAPA

FA UNS ANYS UNIVERSITARIS
EMPORDANESOS JA HAVIA
GESTIONAT UNA SALA SIMILAR

Y HORARI

ELS CAPS DE SETMANA I DIES
DE VACANCES, DE 9 H A 14 H I
DE 16 H A 20 H

tudiant, que s’encarrega del bon
funcionament i de recollir suggeriments.
En aquesta segona etapa (fa uns
anys l’entitat Universitaris Empordanesos ja havia gestionat una
proposta similar), la sala d’estudi
s’ha ubicat a la seu altempordanesa del Col·legi d’Arquitectes de
Catalunya (plaça de l’Església, 6).
Obrirà els caps de setmana i, durant les vacances, cada dia, de 9 h
a 14 h i de 16 h a 20 h. n
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Més de 1.800 persones, entre
infants i adults, han participat
a la segona edició del programa
Nadal als Barris, organitzat per
l’Ajuntament de Figueres. S’han
organitzat una trentena d’activitats familiars a 16 espais de la
ciutat, entre les quals hi havia tallers gastrolúdics, d’art, robòtica,
els espais arquitectes o la ludote-
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HORA NOVA

ca. La programació també ha inclòs jocs de carrer de gran format
a al Rambla Nova i un taller de
circ al centre cívic Joaquim Xirau de la Marca de l’Ham. El regidor d’Associacions de Veïns, Jordi Masquef, destaca que l’activitat “s’està consolidant i compleix
amb l’objectiu de l’Ajuntament
que es respiri esperit nadalenc a
tots els indrets de la ciutat, més
enllà del centre”. n

Y BENESTAR. EL PROJECTE TÉ UN PRESSUPOST DE 298.919 EUROS

Més informació: 972 032 200
Plaça de l’Ajuntament, 12 · 17600 Figueres
www.ﬁgueres.cat
Anunci de l’Ajuntament de Figueres sobre la
licitació d’un contracte d’obres
Objecte del contracte: contracte administratiu
de les obres del <Projecte de reurbanització de la
calçada dels Monjos, Carrer dels Fossos i millores
d’accessibilitat del seu entorn>.
Tramitació, procediment i forma d’adjudicació:
Tramitació ordinària per procediment obert amb diversos criteris d’adjudicació.
Presentació d’ofertes:
a)Termini: en horari de 9 a 14 hores dins els 26
dies naturals a partir del dia natural següent al de la
publicació d’aquest anunci al DOGC.
b) Documentació oferta: Veure Plec.
c) Lloc presentació: Servei Contractació Ajuntament,
Plaça Ajuntament, 12, 2on pis.
Obtenció del plec administratiu i del plec tècnic: al perfil del contractant del web de l’Ajuntament
www.figueres.cat
Informació i presentació de proposicions:
Servei de Contractació, Plaça de l’Ajuntament, 12,
2n pis, tel 972 032258, 972 032286 Fax: 972
670956.
Figueres, 19 de desembre de 2016
L’Alcaldessa Presidenta
Marta Felip Torres
Anunci d’informació pública d’obra menor a
l’immoble situat a la Pujada de l’Església, número 4
El senyor Rafel Palma barbany ha sol·licitat llicència
municipal d’obra menor per col·locar vuit peces del
paviment interior a l’immoble situat a la Pujada de
l’Església, número 4; de conformitat amb allò que
disposa l’article 18 de les Normes urbanístiques del
Pla especial del Centre Històric/Catàleg d’edificis,
l’expedient de concessió d’aquesta llicència resta
exposat a informació pública a l’Àrea de Gestió 3.3
(edifici de serveis municipals, Avinguda Salvador
Dalí, número 107 primera planta) durant un termini
de 10 dies hàbils, comptats a partir del dia següent
hàbil al de l’última publicació d’aquest anunci a la
premsa local de Figueres, a l’efecte de presentar
al·legacions durant el termini indicat.
Figueres, 16 de desembre de 2016
L’Alcaldessa Presidenta
Marta Felip Torres
El dia 5 de desembre de 2016 va aprovar inicialment el projecte d’obra municipal ordinària denominat “Projecte de construcció de mòdul de columbaris
al cementiri de Figueres”
Se sotmet l’expedient a informació pública pel termini

de 30 dies, que es comptaran a partir de l’endemà de
la publicació d’aquest anunci al Butlletí Oficial de la
Província. Si l’últim dia del termini indicat fos dissabte,
aquest finalitzarà el dia hàbil següent.
L’expedient queda exposat per a la seva consulta al
Departament d’Urbanisme de l’Ajuntament, situat
a l’Av. Salvador Dalí, 107, 2n pis, per tal que s’hi
puguin plantejar les al·legacions que es considerin
adients.
Figueres, 16 de desembre de 2016
L’Alcaldessa Presidenta
Marta Felip Torres
La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Figueres, en sessió del dia 5 de desembre de 2016, va
adoptar els següents acords en relació al Pla Parcial
del sector Residencial Cendrassos:
‘’1r.- Iniciar l’expedient per a declarar invàlida i
sense efectes la modificació del Pla parcial aprovat per la Comissió d’urbanisme de Girona de
23/07/2008, per haver transcorregut el termini
màxim establert per a aportar les garanties que
n’haurien permès dotar d’eficàcia l’esmentat acord
d’aprovació definitiva.
2n.- Aprovar inicialment deixar sense efecte el Pla
parcial del sector Residencial Cendrassos (corresponent al sector 1 de l’àrea Cf6) aprovat definitivament
per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona
en sessió de 6-5-1998, i per l’acord de 5 de juliol
de 2000 que dóna conformitat al text refós i quina
normativa va ser publicada al DOGC el 18 de juliol
de 2005, per no haver-se desenvolupant segons el
pla d’etapes establert al propi pla parcial, i per no
resultar ajustat a la normativa urbanística vigent.
3r.- Sotmetre els acords anterior a informació pública, per termini d’un mes, amb notificació a les
persones interessades, pel mateix termini, als efectes
de que puguin plantejar les al·legacions que es considerin adients.‘’
Se sotmet l’expedient administratiu a informació pública pel termini d’un mes, que es comptarà des de
l’endemà de la darrera publicació d’aquest anunci,
que es farà al Butlletí Oficial de la Província i al Diari
Oficial de la Generalitat.
L’expedient queda exposat per a la seva consulta al
Departament d’Urbanisme de l’Ajuntament, situat a
l’Avinguda Salvador Dalí, número 107, 2n pis, per
tal que s’hi puguin plantejar les al·legacions que es
considerin adients.
Un certificat de l’acord íntegre podrà ser consultat
al web de l’Ajuntament, durant aquest termini, a
l’adreça http://www.figueres.cat/
Figueres, 19 de desembre de 2016
L’Alcaldessa Presidenta
Marta Felip Torres

Adjudiquen les obres per traslladar el centre
de distribució d’aliments al carrer Sant Pau
Redacció l FIGUERES

L’Ajuntament de Figueres ja ha
adjudicat les obres per adequar
una part del local del carrer Sant
Pau com a nou Centre de Distribució d’Aliments. L’empresa Excavaciones Ampurdán 2000 SL executarà els treballs per 290.000 euros.
Paral·lelament, també s’està tramitant la licitació de l’altra part de
l’edifici, que acollirà les oficines
de l’àrea de Benestar Social. n
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DOBLE ÚS. A l’edifici també s’hi ubicaran les oficines de Benestar Social

ÀNGEL REYNAL

Col·locar les
plantes d’interior
prop d’una
entrada de llum
És necessari per les plantes d’interior col·locar-les
prop d’una ﬁnestra o entrada de llum durant l’hivern,
ja que en aquesta època de l’any solen patir a causa
de l’absència d’aquest element tan important per al
seu creixement i desenvolupament sa.

