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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 di-
versos 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 tèc-
nic: 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 inicial-
ment el projecte d’obra municipal ordinària denomi-
nat “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 Figue-
res, 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 apro-
vat 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 (correspo-
nent 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 pú-
blica, 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 con-
siderin adients.‘’
Se sotmet l’expedient administratiu a informació pú-
blica 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

“Figueres, 2007-2015. Història de la 
transformació d’una ciutat”, diàleg en-
tre l’alcaldessa de Figueres, Marta Felip, 
i el conseller de Territori i Sostenibilitat, Santi 
Vila. 
L’acte, que conduirà el periodista Francesc 
Cruanyes, tindrà lloc el dijous 29 de gener, 
a un quart de nou del vespre, a la Casa Em-
pordà.

L’avinguda Puig Grau de Vi-
lafant, que és la que connecta el 
municipi amb l’estació del tren 
d’alta velocitat (TAV), estarà ta-
llada tres setmanes a causa de 
les obres que han de permetre 
construir una rotonda a la inter-
secció amb l’N-260. Les restric-
cions van començar la setma-

Redacció l vilafant

nn

na passada i l’empresa que està 
executant els treballs preveu que 
s’allargaran fins a finals de mes. 
Mentrestant, els usuaris del TAV 
hauran de passar per l’accés de 
Figueres. La rotonda, reivindi-
cada pels veïns durant mesos, 
tindrà un cost de 444.917 euros 
i, si es compleixen les previsions, 
estarà acabada a finals de febrer 
del 2017. n

L’accés a l’estació des de 
Vilafant, tallat 3 setmanes

infraestructures. peR la constRucció de la RotondaY

en obres. els treballs permetran fer l’anhelat giratori de l’n-260 ÀNGEL REYNAL

L’Ajuntament de Figueres 
ha instal·lat bandes reductores 
de velocitat per millorar la se-
guretat dels vianants a diver-
sos punts de l’entorn del Parc 
de les Aigües i el sector oest de 
la ciutat. Per petició dels veïns, 
s’han ubicat tres ressalts al car-
rer Doctor Ochoa, dos al carrer 
Mossèn Franco, dos més al Ma-
rià Fortuny, dos a l’avinguda 
Costa Brava, dos al carrer Ver-
dera, un al carrer Dr. Fleming i 
un altre a l’entorn de la llar d’in-
fants Els Pins. n
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Figueres instal·la 
bandes reductores 
a diversos punts
de la ciutat

Premi Medi Ambient CILMA a Les Mèlies

Setmana de la Ciència a l’INS Cendrassos

ensenyament. la diputació guaRdona vilafant

ensenyament. activitats complementàRies

Y

Y

nn Les actuacions per millorar l’eficiència energètica que s’han fet 
a l’escola Les Mèlies de Vilafant han guanyat el segon premi Medi 
Ambient CILMA 2015-2016, dotat amb 2.000 euros. n

nn Coincidint amb el final del primer trimestre, l’institut Cendrassos 
ha fet la Setmana de la Ciència. Els professors han plantejat “Enigmes 
de Ciències” als alumnes i s’han organitzat activitats variades. n

 La Plataforma Pro Institut de Vilafant va presentar diumenge 
les pancartes que els estudiants del centre han dissenyat per rei-
vindicar un edifici d’obra. Durant l’acte es van penjar les pancartes 
al pati i es va llegir un manifest reivindicatiu. n

nn

Pancartes i manifest per l’institut d’obra

Y ensenyament. acte a vilafant

C’s Figueres proposa reformar el ROM
política. volen fomentaR la paRticipació ciutadanaY

nn El grup municipal de C’s de Figueres presentarà al ple una mo-
ció per demanar que es reformi el Reglament Orgànic Municipal 
(ROM). Talc om ha explicat el seu portaveu, Héctor Amelló, l’objec-
tiu és millorar el funcionament dels òrgans de l’Ajuntament, am-
pliar els drets dels ciutadans i fomentar la participació dels ciuta-
dans en la política municipal. n

Les obres per construir el lo-
cal social de l’estadi municipal 
de Vilatenim avancen a bon rit-
me i estaran acabades a l’abril. 
Els treballs consisteixen a co-
brir una part de la grada de la 
zona sud-oest de l’estadi per 
habilitar-hi un espai polivalent 
tancat amb un mirador. El lo-
cal tindrà una superfície total 
construïda de 94,25 m2 i capa-
citat per a 40 persones. Actual-
ment s’està executant la prime-
ra fase del projecte, que perme-
trà construir l’estructura. n
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Les obres del 
local social de 
Vilatenim avancen 
a bon ritme
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