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Informació
C O B R A M E N T D E T R I B U T S M U N I C I PA L S 2 0 0 9
Concepte i terminis d’ingrés
Taxa d’escombraries (sense aigua) 01.04.2009 – 05.06.2009
Taxa d’entrada de vehicles i guals 01.04.2009 – 05.06.2009
Impost sobre béns immobles urbana 01.04.2009 – 05.06.2009
Impost sobre béns immobles rústica 01.04.2009 – 05.06.2009
Forma de pagament
1.Per poder efectuar el pagament cal la presentació de tríptic o avís de pagament
a qualsevol entitat financera col·laboradora de Figueres.
2.Si no es disposa de l’avís de pagament es pot obtenir un duplicat a les oficines
de l’entitat financera Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, la Caixa, accedint
per cognoms i nom del contribuent, o bé pel DNI.
3.Es poden pagar els tributs a qualsevol oficina de Figueres de les entitats financeres col·laboradores següents :
Caixa de Catalunya /Caixa de Girona /Caixa Laietana /Caixa Manresa
Caixa del Penedès /Caixa de Sabadell /Caixa de Terrassa
Caja de Ahorros Mediterráneo /Caja Madrid /Banc Bilbao Vizcaya Argentaria
Banco Popular Español /Banc Sabadell Atlántico /Barclays Bank
Banco Pastor /Banc Santander Central Hispano /Banco Español de Crédito
4.També es pot pagar a les oficines de “la Caixa” de qualsevol municipi, a tots
els terminals de Servicaixa durant les 24 hores, i per internet :
http://www.lacaixa.es/pagaments.
AGENDA
Del dilluns 18 al dissabte 23 de maig. Biblioteca Fages de Climent.
Exposició "EXPOKW: Una aproximació a la cultura energètica"
A càrrec de l'entitat "Ecoserveis, referents en cultura energètica". Oberta al públic
en general. Gratuïta. La utilitzem, la paguem, en sentim a parlar però no la veiem,
ni sabem d’on prové: l’energia és una cosa de tots i per això cal disposar dels
coneixements adequats per entendre el seu funcionament i poder fer-la servir de
manera sostenible.
Dimarts 19 de maig a les 19h. Biblioteca Fages de Climent.
Conferència “Difusió de les possibilitats d'aplicació de les energies renovables en
la indústria. Subvencions i ajuts que ofereix l'ICAEN”
A càrrec de l'Institut Català d'Energia. Dirigida a representants dels sectors industrial i comercial, professionals del medi ambient i d'energia, associacions de
professionals. Gratuïta.
Es tractaran les possibilitats que ofereixen les energies renovables a les indústries
i les ajudes institucionals a les que es poden acollir les diferents iniciatives.
Organitza: Ajuntament de Figueres - Agència Local de l'Energia.
ANUNCIS
- El Ple de l’Ajuntament de Figueres, en sessió del dia 7 de maig de 2009, va
aprovar inicialment la modificació puntual del Pla general a la prolongació del
carrer Aquari, entre els carrers Escorpí i Granolles. En la mateixa sessió s’acordà
suspendre les llicències d’edificació per a l’àmbit concret que figura delimitat al
plànol núm. 7 de la modificació puntual, denominat “Àmbit suspensió llicències”.
Aquesta suspensió es fa pel termini d’un any, que es comptarà des de la data de
publicació d’aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província. Se sotmet l’expedient 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. Aquesta publicació produirà els
efectes que estableix l’article 59.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, respecte als interessats
amb domicili desconegut. 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. Aquesta documentació que s’exposa a informació pública també
podrà ser consultada a través del web de l’Ajuntament, durant aquest termini, a
l’adreça http://www.figueresciutat.com/
Figueres, 12 de maig de 2009
L’Alcalde-President
Santiago Vila Vicente
- L’ Ajuntament de Figueres necessita contractar en règim laboral temporal mitjançant concurs oposició lliure: CAP DE CULTURA.
Les persones interessades a presentar-se a les proves trobaran les bases de selecció del concurs oposició lliure i la sol·licitud a l’oficina municipal d’atenció al
ciutadà (OMAC), a la planta baixa de l’edifici municipal de serveis, Av. Salvador
Dalí, 107 d’aquesta ciutat i a la plana web de l’Ajuntament ,
http://www.figueresciutat.com. Termini de presentació d’instàncies: des del dia
12 de maig de 2009 fins al 2 de juny de 2009. Lloc de presentació d’instàncies: a l’oficina municipal d’atenció al ciutadà (OMAC) , a la planta baixa de l’edifici municipal de serveis, Av. Salvador Dalí, 107 d’aquesta ciutat.
Figueres, 11 de maig de 2009
L’ alcalde- president
Santiago Vila Vicente
L’Ajuntament de Figueres informa que les dependències municipals estaran tancades, el proper divendres 22 de maig,
per la celebració de la festivitat de santa Rita, patrona dels empleats públics. No obstant això, els serveis d’atenció directa al ciutadà estaran oberts i amb els següents horaris:
- Oficina Municipal d’Atenció al Ciutatadà – OMAC (Av. Salvador Dalí, 107): de 8 a 15 h
- Casa Consistorial (plaça de l’Ajuntament, 12): de 8 a 21.30
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http://www.figueresciutat.com
Plaça de l’Ajuntament, 12 - 17600 Figueres

Els candidats a Jove Empresari
FIGUERES | REDACCIÓ

En aquesta edició, els presentem els candidats al premi Jove
Empresari. S’han presentat vuit
empresaris empordanesos menors de 42 anys i que han tingut
una trajectòria empresarial destacada.
Els empresaris han presentat
una documentació que reforça la
candidatura i, en aquest sentit,

s’ha entregat des de material publicitari de l’empresa, catàlegs de
productes i serveis o dades econòmiques.
En total a l’edició d’enguany de
la primera edició del Premi Emprenedors Alt Empordà s’han
presentat una vintena de projectes. A banda del premi al Jove
Empresari, també hi ha les categories Millor Idea de Negoci i

Emprenedor.
Els guanyadors es coneixeran
el proper 29 de maig durant una
cerimònia que se celebrarà al castell de Sant Ferran. La dotació
dels premis supera els 6.000 euros. D’altra banda, també es lliuraran premis com ordinadors
portàtils i una escultura commemorativa dissenyada per Jordi
Canela.

cació alimentària saludable. Un dels
eixos és educar els sentits dels nens i
les nenes perquè aprenguin a menjar bé, tastin nous ingredients, nous
gustos i noves preparacions culinàries, fent participar els pares i les
mares per portar els aprenentatges
fins a casa. El nou curs escolar portaran a la pràctica el projecte pilot “espai de 12 a 15h” amb la utilització
de la música com a element diferenciador i la realització de tallers (etiquetatge, recursos, tastets, relaxació
i respiració) per a nens i nenes i conferències per als pares.
Visiteu www.murgula.cat

ria on es poden recollir 7 fraccions diferents. A més el rèdit econòmic obtingut a través del reciclatge és destinat a obres d’acció social.

GRANJA ESCOLA LA PERDIU SL
Granja Escola d’educació me4 diambiental i ecològica. S’ensenya com funciona una granja autosuficient: des de la base de la incubadora per veure néixer els pollets
passant per tots els animals amb un
contacte directe nen i animal per reforçar el vincle i l’estimació cap a ells;
com es planta, se sembra i es recull
en un hort ecològic, tallers de cuina,
com es fa el pa ... i els tallers de reciclatge. Actualment volen introduir
crèdits de síntesi d’energies renovables per a ESO i Cicles Superiors
(energies eòlica, solar fotovoltaica i
tèrmica, geotèrmica i depuració d’aigües residuals amb tractament biològic. El projecte té rellevància per als
escolars perquè la Granja Escola té
instal·lades algunes d’aquestes energies i la pràctica es pot fer in situ.

DIVERSPORT SC
Sònia Jurnet és Directora-Ge7 rent de l’empresa Diversport,
dedicada al món de la gestió esportiva i del lleure. Des de fa 7 anys
l’empresa gestiona tot tipus d’instal·lacions i activitats esportives així
com activitats de lleure, organitza esdeveniments esportius puntuals, ofereix assessorament esportiu a entitats públiques i privades i organitza
activitats d’oci “antiestrès” per a empreses.

ELS CANDIDATS

EL REBOST DE L’EMPORDANET
Microempresa dedicada a l’ela1 boració artesanal de melmelades i gelees amb composició innovadora per a gurmets, amants de la
cuina i professionals. Especialitats en
meridatges (melmelada de pebrot
escalivat amb torrada d’anxoves: llàgrimes de violeta amb formatge curat; melmelada de ceba amb panses
amb salmó fumat, etc). És l’únic productor a l’Estat espanyol de gelees
de flors o de vins. Visió empresarial
que combina la modernitat i la tradició, així com la universalitat del producte i les especificitats locals. Producció ecològica i de qualitat. Exporta a l’Estat espanyol, Alemanya, Anglaterra, Benelux, Dinamarca, Estats
Units, Canadà i Japó. És membre del
moviment Slow Food. Basat en la
idea prosumidor (PROductor i conSUMIDOR), interactua amb els seus
clients que estan convidats a proposar fórmules a gust de cadascú.
Visiteu www.rebostempordanet.com
TECNOVAL MECANIZADOS CNC SL
Pime de caràcter familiar que
2 centra la seva principal activitat en la fabricació de components
mecànics de precisió. El mercat el
constitueixen empreses tecnològiques dels sectors mèdic, robòtic, nuclear i agroalimentari. Treballen amb
màquines d’última generació amb 3
i 4 eixos, programes informàtics virtuals i, l’any 2008, van implantar una
sala de control de peces amb maquinària tridimensional.
PLATS CUINATS LA MÚRGULA SL
Empresa familiar que es dedi3 ca al sector de la restauració
col·lectiva i social. Disposen d’un
punt de venda a l’Escala i presten el
servei de gestió de menjadors escolars on realitzen un programa d’edu-

TERRADAS COMUNICACIÓ
Jaume Terradas encapçala Ter5 radas Comunicació, empresa
figuerenca amb una llarga tradició
en el món de la comunicació. La
seva darrera i innovadora proposta
són els Mupis Ecològics, suport publicitari que alhora és una minideixalle-

BLUE BIKES
Carlos Morcillo és gerent de
6 l’empresa Blue Bikes SLU.
L’empresa es dedica a la reparació,
distribució i venda de recanvis i motocicletes Yamaha. L’empresa es va
traslladar recentment a unes noves
instal·lacions al Recinte Firal de 1.200
metres quadrats. L’empresa aposta
per donar un servei de màxima qualitat a la seva clientela.

COOPERATIVA FETS (FUSIÓ
D’EDUCACIÓ I TREBALL SOCIAL SCCL)
Núria Carbonell és presidenta i
8 gerent de la Cooperativa FETS.
L’empresa combina la gestió de projectes educatius i socials de les administracions públiques (casals d’estiu,
acollida matinal, extraescolars, educadors de medi obert, etc.) amb projectes de creació pròpia. L’objectiu
principal de la cooperativa és dotar
d’eines i recursos a les persones amb
qui intervé per tal de fomentar el
seu empoderament. La cooperativa
lluita per la creació de llocs de treball
qualificats en el sector social per a
joves de la comarca.
ROGER LLEIXÀ

Segona
jornada del
cicle Àgora
® L’AUDITORI NARCÍS MONTURIOL
va ser la seu el dimecres 13 de maig
de la segona jornada del cicle de
debat sobre arquitectura i urbanisme
que porta per nom Àgora i que es
durà a terme durant aquest mes de
maig. Els ponents, Santiago Cirugeda
i Ramon Parramon, van parlar sobre
Habitatge i Iniciatives artisticociutadanes.

