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Plaça de l’Ajuntament, 12 - 17600 Figueres

IInformació

JORNADES D’INNOVACIÓ PEL SECTOR COMERÇ I TURISME
Dia: 5 d’abril  de 18h a 21h.
Màrqueting per un món digital, Sr. Javier Oliete, Director General Neo@ogylvi Madrid

Aprofitant les xarxes socials per potenciar el teu negoci local. Cas èxit: “Qloungue”
Hotel Melià BCN. Sr. Jordi Prat – Professor universitari d’Innovació i estratègia.

Dia: 12 d’abril  de 18h a 21h.
Comunicació i Innovació: eixos de competitivitat, Sr. Christian Martinell – Director de
comunicació Saatchi & Saatchi Barcelona.

Som botiguers, som catalans i la pela és la pela. Sr.Ramón Cobos – Director General
de Trumedia

Lloc: Teatre Municipal el Jardí 17600 Figueres
Inscripció gratuita prèvia reserva de plaça a info@ciefigueres.com
Places limitades.

CENTRE D’INNOVACIÓ I EMPRENEDORIA
ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

Concepte Terminis d’ingrés
Taxa mercats municipals 14.03.2011 – 20.04.2011
Impost vehicles tracció mecànica 01.03.2011 – 05.05.2011
Taxa cementiris 01.03.2011 – 05.05.2011

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 d’Estalvis i Pensions de Barcelona - Unim - Catalunya Caixa - Caja de Ahorros Mediterràneo
Caja Mar - Caixa Laietana - Caixa del Penedès - Caja Madrid - Banc Bilbao Vizcaya Argentaria-
Banc Popular Español - Banc Sabadell Atlàntico - Barclays Bank - Banc Santander Central Hispano
Banco Español de Crèdito - Banc Popular Hipotecario - Banco Pastor

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://portal.lacaixa.es/pagos/impuestosrecibosmatriculas_ca.htmladients. 

COBRAMENT DE TRIBUTS MUNICIPALS 2011

Per acord de la Junta de Govern Local de 21 de febrer de 2011 es va aprovar inicialment el plec
de clàusules administratives particulars que regiran en el concurs de projectes amb intervenció de
jurat per a la redacció de l'avantprojecte, projecte d'execució, projecte ambiental, l'estudi de se-
guretat i salut, l'estudi geotècnic i la direcció d'obres d'un pavelló doble poliesportiu en el sector
d'equipaments supramunicipals de Figueres. S'exposa a informació pública pel termini de vint (20)
dies hàbils a comptar de l'endemà de la data de publicació d'aquest anunci al DOGC i BOP a fi
que es puguin presentar reclamacions, quedant aprovat definitivament en cas de no presentar-
se'n.El plec es pot consultar al Servei de Contractació (Plaça Ajuntament, 12, 2n pis) i al perfil del
contractant del web municipal www.figueres.cat. 

- Anunci de l'Ajuntament de Figueres sobre informació pública d'un plec de clàusules particulars i
anunci licitació. Objecte del contracte: Contracte de serveis per als treballs d’assistència tècnica per
a la formulació del Pla d’Estratègies Econòmiques per al desenvolupament del municipi dins el marc
de la redacció del POUM de Figueres. Tramitació, procediment i forma d'adjudicació: ordinària per
procediment negociat amb diversos criteris d'adjudicació. Exposició al públic: s'exposa a informa-
ció pública pel termini de 20 dies hàbils a comptar de l’endemà de la data de publicació del dar-
rer anunci, que es publicarà al BOP i DOGC a fi que es puguin presentar reclamacions. Presentació
de les ofertes:  
a)Termini: en horari de 9 a 14 hores, dins els 15 dies naturals a partir del dia natural a comptar de
la finalització del termini d'informació pública del plec. b) Documentació oferta: Veure Plec. c) Lloc
presentació: Servei Contractació Ajuntament. Obtenció del plec administratiu i del projecte: al per-
fil del contractant del web de l'Ajuntament www.figueres.cat. Informació i presentació de proposi-
cions: 
Servei de Contractació, Plaça Ajuntament, 12, 2n pis, tel 972 032286 o 972 032258 Fax: 972
670956. 

- Anunci de l'Ajuntament de Figueres sobre informació pública d'un plec de clàusules particulars i
anunci licitació. Objecte del contracte: atorgament d’una llicència d’ús privatiu de domini públic
amb destí a bar a la piscina descoberta de Figueres. Tramitació, procediment i forma d'adjudi-
cació: urgent per procediment negociat amb diversos criteris d'adjudicació. Exposició al públic: s'-
exposa a informació pública pel termini de 10 dies hàbils a comptar de la data de publicació del
darrer anunci, que es publicarà al BOP i DOGC a fi que es puguin presentar reclamacions. Pre-
sentació de les ofertes:  a)Termini: en horari de 9 a 14 hores, dins els 8 dies naturals a partir de
l’endemà de la finalització del termini d'informació pública del plec. b) Documentació oferta: Veure
Plec. c) Lloc presentació: Servei Contractació Ajuntament. Obtenció del plec administratiu i del pro-
jecte: al perfil del contractant del web de l'Ajuntament www.figueres.cat. Informació i presentació
de proposicions: Servei de Contractació, Plaça Ajuntament, 12, 2n pis, tel 972 032258 o 972
032286 Fax: 972 670956. 

SMIO

La tercera edició del Premi
Emprenedors ha aconseguit
concentrar enguany setze candi-
dats entre les diverses categories
que formen part d’aquest presti-
giós guardó. Està previst que,
durant les properes setmanes, el
jurat del premi faci la darrera
tria per tal d’establir quins pro-
jectes arriben a la final i opten als
premis que s’atorguen.

Aquests guardons que orga-
nitzen l’Associació de Joves Em-
presaris de Girona  (AJEG), l’A-
juntament de Figueres, el Consell
Comarcal de l’Alt Empordà, la
Diputació de Girona, el Progra-
ma Inicia del Departament
d’Empresa i Ocupació - Fons So-
cial Europeu i l’EMPORDÀ ja s’ha
posat en marxa. El període per
presentar les candidatures va fi-
nalitzar el 15 de març i el vere-

dicte es donarà a conèixer el 28
d’abril a l’Escola d’Hostaleria de
l’Alt Empordà. Hi ha quatre ca-
tegories diferents: Premi jove
empresari, Premi emprenedor,
Premi a la millor idea de negoci i
Premi a la línia de negoci inno-
vadora. 

FIGUERES | DÍDAC MORENO

Els alumnes d’aquest institut figuerenc han presentat projectes
innovadors que van des del sector de la restauració a la mobilitat sostenible
�

L’institut Olivar Gran
concentra tres candidatures

� Pau Currius, ENERGETIC INNOVATIONS CATALONIAN 

� Maite Oliva, WIKIARTMAP

� David Salvador, GRANJA AVÍCOLA VILARIG

� Roger Busqué, PRODIGES

� Gemma Bosch, CENTRE D’ESTUDIS EL QUADERN

� Carmen Díaz, CAN TUIES SCP

� Jordi Sanvicens, LA LUPE DINAMITZADORA

MUSICAL

� Sílvia Ruiz, CELEBRATIONS

� Antonio Quesada, XIKI XURRI XURRERIA

BROTXETERIA

� Xavier Pascual, PROMO ARTS MUSIC

� Teresa Cumbriu, GERMANS COMBRIU, SL

� Albert Fonts, DOMOTICACONTROL

� Juli Planas, COCHES ARTESANALES, SL

� Teresa Cumbriu, GERMANS COMBRIU, SL

EMPRENEDORS

LÍNIA NEGOCI INNOVADOR

JOVE EMPRESARI

ELS CANDIDATS DE LES ALTRES CATEGORIES

PREMI EMPRENEDORS 2011�ELS CANDIDATS AL PREMI MILLOR IDEA DE NEGOCI

Els alumnes de l’Institut Olivar
Gran que han dissenyat aquest
projecte aposten per un local de
restauració que estigui situat als
cines de Figueres i on es pugui
menjar sa, amb productes baixos en
calories. Els responsables de la
candidatura són: Vanesa Aguilera,
Salvatore Latino, David Martínez i
Karam Zarkitou.

�

Restauració
Un bar als cines que
oferiria menjar sa

ROGER LLEIXÀ

Els alumnes responsables de la
candidatura també pertanyen a
l’Institut Olivar Gran de Figueres 
i presenten un projecte per
implantar a la capital
altempordanesa un sistema de bici-
taxis (Trixi Empordà) per potenciar el
transport públic ecològic i de
qualitat. Les noies que impulsen la
iniciativa són: Irune Ariño, Mar
Cabello, Judith Monfort, i Agnès
Rebollo.

�

Mobilitat
Un nou sistema 
de bici-taxis a Figueres

R. LL.

Aquesta canditatura també la
formen alumnes de l’institut
figuerenc Olivar Gran i, en aquest
cas, aposten per una altra idea
innovadora que els porta a projectar
un servei de vending a la flota
d’autobusos de la ciutat. Els
responsables del projecte són: 
Noemí Martínez, Ariadna Vallmajó,
Noelia Seoane, Hui-Tie Zhou i Eva
Martí.

�

Alimentació
Un servei de vending
als autobusos

R. LL.

La dotació de premis en metàl·lic
El guanyador de la categoria Empre-
nedor s’endurà 3.000 euros i publici-
tat a l’EMPORDÀ per valor de 1.500
euros. El segon en guanyarà 1.500. A
la resta de categories s’entregarà un
diploma, una escultura i es garantirà
repercusió mediàtica.

4.500 €
ELS PREMIS
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