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En Llançà, a trenta de mayo de mil novecientos

ochenta y cinco.

DEC RET 0.-

Con fecha 9 de abril ppdo. fue cursado escrito

a D. José Malats Marbà informándole que de conformidad -

con el art. 7 de la Ordenanza Fiscal nQ 29 sobre OCUPA-

CION VIA PUBLICA CON MESAS y SILLAS, debía procederse a

la solicitud de licencia a este Ayuntamiento para la ocu

pací.én de vía pública.
RESULTANDO que por el Sr. Malats se viene ocu

pando la vía pública en el Bar fiEL RECO", sito en la Pl.

del Port, sin que hasta la fecha se haya cursado peti--
ci6n alguna.

Vistas las Disposiciones vigentes sobre Régi-
men Local, esta Alcaldia HA RESUELTO:

REQUERIR a D. José Malats Marbá, para que en -

el plazo de TRES DIAS, contados a partir de la recepbi6n
de la notificaci6n de la presente resoluci6n, proceda a

dejar libre y expédita de mesas y sillas y elementos me

tálicos, la via pública antes aludida, advirtiéndole que

de no hacerlo se procederá:
1Q.- A retirar dichos elementos, mesas y sillas,

por los corrêspondientes servicios de este Ayuntamiento,
con los gastos a costa del Sr. Malats, haèiendo uso del -

sistema de ejecuci6n subsidiaria prevista en la legisla-
ci6n vigente.

2Q.- Iniciar .expediente sancionador por incum-

p1imiento a lo ordenado por esta Alcaldía, comunicándolo

al Ilmo. Sr. Juez de Instrucci6n de Guardia del Partido,
a los efectos penales que procedan, por desobediencia a

la Autoritdad Municipal.
Cúmplase la reso1uci6n anterior y notifíquese -

en debida y legal forma al interesado, con iddicaci6n de

el Secre-
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En 11811ç,9, a trl,:ce de j"unio de mil novecientos oohent.a y cuatzro-

D E e RET O,,�� Con fecha 9 de IllDyo ppdo , fue cursado esorito a De .rosé

Malats h1arbá ini'ormandole que de conformidad con el a.rto 7 ele la Ordenan
za Fiscal nQ 29 sobre OCUP.ACIm� VIA PUB1JCA CON MESAS y SILLAS, debfa - -

procederse a la solicitud de licencia a este Ayuntamiento para la ocupa-

ción de via pública.

RESULTANDO que por el Sr. Ma.lats se viene ocupando La

via pública en BaI' El ReetS, PIe del Port sin que hasta La fecha Be ha,ya

curaado petioión al2,"!.m�Á �W)� rTj/YWf; � g$)1� L� .'�
Vistos.cl. a;t'lï2 111 de la ItaS' de R�g:l::mon Loeal, Ili13:pg.si--

.J.)
• f

GMn adieional 9ª MI RsaJ. rCl'et9-1.e¿T 11/79� �ta. Alcaldia. HA RESUELTOs

REQ,UER1R a. De Jos� Malats 1.j"arbá, para que en el plazo -

de TR1"'S DIAS, corrbado s a partir de la recepci6n de La notificación de la

presente resolución, proceda a dejar libre y exp6dita de mesas, sillas y

elementos metálicos, la, via pCtblica a�tes aludida, advirtim1ànle que de

no hacerlo se pr oceder-áe

lº,,- A retirar dichos elementos, mesas y sillas, por -

los correspondientes servie Loe de este A.yuntamiento, con los �to� a -

costa dol Sr. Mnlats, haciendo uso de L sistema de ejecuc::.én subsidia:ria.

prevista en la legislaoión vigen"tee
2ºe- Iniciar expediente sancionador por inomnp1imicnto

a Lo or-denado por esta Alcaldia, comunáoándo.Lo al Tlrno , Sr.. Juea de Ins

trucci6n de GUD.1.'dia del Par·-::Ldo9 a los efectos penales que procedaYl9 por

desobediencia él, La Autoriëtad Municipal"

CÚITlp1a,se la resolución a.nterior y notif'iquese en debi�

da y 1ego,1 forma al interesado, con indicación do los r-ecur-sos que con

tra la misma procedan, órganos ante el que hub í.er an de presentarse y :';)J.ar
zo par a inter'poncrlose

lo manda y firma el Sr_,¡ .Alcalde-Prosidente del .Ayunta,.
miento de esta V-i11a D. Josep Me Salvatella i Suñer, en La fecha y lu-

gGX al princi� el Secrotario de que certifico5

"':.
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DEC RET .-

.:.

"En data 14 de maig d'er�, va efectuar-se

\IDa visita d'inspecci6 en el local denominat "PATI BLANC"

propietat de�s Srs. Zosep i Vicenç Serradell Pacareu, si
tuat en el carrer Rafael Estela, 8.

RESULTANT que segons informe emès per la Briga
da de Girona de la Direcci6 General de Prevenci6 i Extin�

ci6 d'Incendis i de Salvaments, el seu establiment abans

esmentat NO COMPLEIX AMB LA NORMATIVA LEGAL, en el que es

refereix a:
.

1.- Falten dos extintors de pols polivalent.
2.- S'ha de completar l'enllumenat de senyalitzaci6 i

d'emergència •

. Per aix6, aquesta Alcaldia HA RESO�T:

REQUERIR als Srs. Josep i Vicenç Serradell, pr£
pietaris de la Pista de Ball "PATI BLANC", perquè en el

plaç de CINC DIES, procedeixi a subsanar l'anomalia asse

nyalada amb el nQ 1, referent als extintors; i en el plaç
de 60 dies l'assenyalada amb el nº 2, enllumenat d'emergè�
cia.

',1

ADVERTIR al Sr. Josep i Sr. Vicenç Serradell, -

propietaris de la Pista de Ball "Pati Blanc", que en cas

i'incompliment es procedirà al tancament del local per no

re\IDir :es mesures de seguretat necessàries.

Notifiquis en deguda i legal forma a l'interessat

la present resoluci6, amb indicaci6 dels Recursos que po
den interposar, 6rgan davant qui hagi de presentar-los i

plaç per interposar-los.
Ho mana i signa el Sr. Josep M. Salvatella i Su

ñer, Alcalde-President de l'Ajuntament d'aquesta Vila el

trenta-un de juliOl del mil nou-cents vuitanta-cinc. ff --

Davant me\l,
El Secretari en func.L'Alcalde-President,
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DEC RET .-

"En data 14 de maig d'enguany, va efectuar-se
una visita d'inspecci6 en el local denominat "DISCOTECA _A

91", propietat del Sr. ANTONI BARNEDA SERRADELL, situat -

en el carrer Rafael Estela 28.

RESULTANT que segons informe em�s per la Briga
da de Girona de la Direcci6 General de �revenci6 i Extin
ci6 d'Incendis i de Salvaments, l'establiment abans esmen

tat NO COMPLEIX AMB LA NOrtMATIVA LEGAL, en el que es refe

reix a:

PLANTA BAIXA:
1.- Zones de pas (fer tres graons de les mides reglament�

ries a les sortides d'emerg�ncia).
2.- Posar tanca anti�p�ic a les portes d'emerg�ncia.
3.- Sectoritzar la planta baixa respecte la de soterr�i,

(inclhs la claraboia que hi ha a l'indret del disc-jo
key).

-

PLANTA SOTERRANI:
4.- Aquesta planta no és apta per la perman�ncia de públic

Per aix6, aquesta Alcaldia HA RESOLT:

REQUERIR al Sr. Antoni Barneda Serradell, propi�
tari de la Discoteca "91", perquè en el plaç de VINT-I .... QUA
TRE HORAS procedeixi a tancar la planta soterràni; en el -

plaç de CINC DIES procedeixi a subsanar l'anomalia asse�
lada amb el nº 3i i en el plaç de 60 dies les assenyalades
amb els nÚIDs. 1 i 2.

ADVERTIR al Sr. Barneda, que en cas d'incompli
ment del present requeriment, es procedirà al tancament -

del local per no reunir les mesures de seguretat necessà-
ries.

Notifiqui's en deguda i legal forma a l'inte--
ressat la present resoluci6, amb indicaci6 delsRescursos

que pot interposar, 6rgan davant qui hagi de presentar-los
i plaç per interposar-los.

Ho mana i signa el Sr. Josep M. Salvatella i Su

-ñer-, Alcalde-Pre:üdent de : 'Ajuntament de Llançà, el tren
ta-un de juliol del mil nou-cents vui tanta-cinco" - - - --

Davant meu,
El Secretari en func.,de-President,

..... ..
...

._-
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DEC RET .-

"En data 14 de maig d'en�, va efectuar-se -

una visita d'inspecció en el local propietat del Sr. Fran

cesc Garriga Corominas, denominat ttKROAK", situat en el -

carrer La Bateria cantonada Avd. Europa.
RESULTANT que segons informe emès per la Brigada

de Girona de la Direcció General de Prevenció i Extinció -

d'Incendis i de Salvaments, el seu establiment abana esmen

tat NO COMPLEIX AMB LA NORMATIVA LEGAL, en el que es refe=
reix a:

1.- Zones de pas (fer rampa a tot el perímetre de la zona

coberta per slvar el desnivell i fer els graons de la

sortida d'emerg�ncia de les mides reglamentàries).
2.- Modificar la porta d'emergència per tal que obri com-

pletament i posar-hi tanca anti-pànic.
3.- Ignifugar l'encanyissat de l'ombrel.la.

4.- posar tres llums d'emergència repartits sota el porxo,

i un de senyalització a la sortida d'emergència.

Per aixó, aquesta Alcaldia HA RESOLT:

REQUERIR al Sr. FRANCESC GARRIGA COROMINAS, pro

pietari de la Pista de Ball ttKROAC", perquè en el plaç de

CINC DIES, procedeixi a subsanar l'anomalia assenyalada
amb el núm. 3, i en el plaç de 60 dies les assenyalades -

amb els nºs. 1, 2, i 4.

ADVERTIR al Sr. Garriga, propietari de la pista

de Ball "KROAC", que cas d'incomplir el present requeri--
ment, es pr-oc ed.í.r-ë, al tancament del local per no reunir �

les mesures de seguretat necessàries.

Notifiqui's en deguda i legal forma a l'inte---

ressat la present Resoluci6, amb indicaci6 dels reoursos -

que contra la mateixa procedeixin, 6rgan davant qui hagi -

de presentar-los i plaç per interposar-los.

Ho mana i signa el Sr. Josep M. Salvatella i Su

ñer, Alcalde-President de l'Ajuntament d'aquesta Vila el �

trenta-un de juliol del mil nou-cents vuitanta.-c inc ."

El f'unc ,
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DEC RET .-

ttEn. data 14 de maig d'enguany, va efectuar-se -

una visita d'inspecci6 en el local propietat del Sr. Josep
Ortiz de Zárate, denominat "DISCOTECA NIT", situat en el -

carrer Cabrafiga.
RESULTANT que segons informe emès per la Brigada

de Girona de la Direcció General de Prevenci6 i Extinci6 -

d'Incendis i de Salvaments, el seu establiment NO COMPLEIX
AMB LA NORMATIVA LEGAL, en el que es 'efereix a:

1.- Sectoritzaci6 (convertir la porta de comunicaci6 amb -

l'escala en RF-60).
2.- Porta d'emergència. Cal donar-li m�s alçada, posar-hi

pany anti-pànic i senyal de prohibit aparcar a l'exte
rior.

3.- La porta principal s'ha de regular de façana per tal -

que no envaeixi l'acera quan �s oberta.
4.- Zones de pas (els desnivells s'han de superar en tres

graons o rampa).
5.- Acompletar l'enllumenat d'emergència i senyalitzaci6

(sobretot a la zona de la sortida d'emergència).
6.- Ignifugar o treure la decoraci6 de roba del sostre i -

la moqueta de la barra del Bar.

7.- Presentar certificat d'ignifugaci6 (comportament al -
fOC) de les moquetes, tapiceries, ornamentacions d'ap�
rells lluminosos idem�s elements fàcilment combustiblœ
i certificat de l'instal.lador que acrediti feafent--

ment la co!ncidència del producte certificat i l'ins-

tal.lat.

Per aix6, aquesta Alcaldia HA RESOLT:

REQUERIR al Sr. JOSEP ORTIZ DE ZARATE, propieta
ri de la Discoteca "NIT", perquè en el plaç de 60 dies prE.
cedeixi a subsanar les· anomalies.

ADVERTIR al Sr. Ortiz de Zárate, que en cas d'in

compliment del present Requeriment, es procedirà al tanca:
ment del local per no reunir les mesures de seguretat ne--
cessàries.

.

Notifiqui's en deguda i legal forma a l'intere-
ssat la present Resoluci6, amb indicaci6 dels recursos que
contra La mateixa procedeixin, 6rgan davarrc qui hagi de -

presentar-los i plaç per interposar-los.
Ho mana i signa el Sr. Josep M. Salvatella i Su

ñer, Alcalde - President de l'Ajuntament d'aq�esta Vila de

Llançà, el trenta-un de Juliol del mil nou-cents vuitanta-
c í.no ,

t9
_ _ _. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ - _ _ _ _._

Davant meu,
El Secretari

I

r

t

I

t
r
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D E e RET .-.

EN JOSEP M. SALVAT�LA i SUùER., Alcalde-Pro!
sident d'aquest Ajuntament, de conformitat amb les -

atribucions conferides per l'art. 23 de la Llei Regu
ladora de les Bases de Règim Local de 4 d'abril del -

1.985, HE RESOLT:

PRllriER.- Delegar a la Comissió de Gavem -

les comp�tències de ItAlca2dia segUents:
1.- Disposar despeses i pagaments dins dels limits de

les consignacions pressupostàries.
2,,- Contractar obres i serveis, fins el 5 % del volum

global del Pressupo·st.
3.- Atorgar ll1coocies de totes classes.

4..- Afera de tràmit que no corresponguin al Ple
SEGON.- Del present Deerèt� es donarà conei

xement al PLE en la primera sessió que celebri, con-

forme indica e1 11.Úfn. 1 de l· esmentat a.rticle 23.
Ho mana i signa el Sr. Ale a1.de , a la Vila -

de Llançà el deu de juliol del mil nou-cents vuitanta
c ínc,

Davant meu,

L AlcaJ.de,
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D E e RET .-

EN JOSEP M. SALVATELLA i SmlER, Alcalde-Pr�
sident d'aquest Ajun.tament, de conformitat amb les -

atribucions conferides per l'article 23 de la Llei R�
guladora de les Bases de R�gim Local de 4 d'abril del

1.985, per donar compliment al mandat contingut en la

seva disposició transitbria tercera,. així com amb -

l' acord municipal de data 6 de maig del 1.985'1 HE RE

SOLT:

PRlNiER.- Designar Tinents d'Alca3..de, que il!
tegraran La ComissiÓ de Govern,. als tres Consellers -

que a continuaci6 s' indiquen, els quals no superan el

terç del nombre legal dels mateixos:

- Primer Tinent d'Alcalde: Sr. Lluís Casellas i Donat

Segon Tinent d' Alca1de: Sr. Francesc Fàbrega i Bosch
- Tere,er Tinent d fAJ.calde: Sr., Antoni Godoy i Tom�s.

SEGON.- Els esmentats Regidors, substitu!-

ran a 3.. tAlcalde, per. ordre del seu nomenament, en els

casos preVistos en l'esmentat art. 23.3 de la Llei -

7/85.
TERCER.- Declarar extingida la Comissi6 Mu

nicipal Permanent des del moment en que prèvia convo

catbria, es reuneixi amb l'únic objecte dtaprovar l'a£
ta anterior, moment a partir del qual quedarà autonà

ticament constituida la Comissió de Govern.

QUART.- Del present Decret, es donar� conei
xamneilt al PLE, en la primera sessi6 que celebri. con

-

forme indica el núm. 1, del referít article 23.

Ro mana i signa el Sr. Alcalde, a la Vila -

de Llanç�, el deu de juliol del mil nou-cents vuitan

ta cinc.

L Alcalde,
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"Visto el expediente tramitado en relación con

las obras que realiza el Sr. Narcis de Palol Ferres, en
-la Urbanización Puig de la Bellacasa, las cuales no se a

justan a la licencia otorgada en lo referente a la altura

de la edificaci6n secundaria.

, Visto el informe que sobre el particular emite

la Secretaria-Intervenci6n, y de conformidad con los dis

puesto en el artQ 184 de la vtgente Ley sobre Rágimen del

Suelo y Ordenación Urbana, en relación oon el artQ 178 de

la misma Ley se dispone:
LA SUSPENSION INMEDIATA de las menoionadas obras

las cuales son ejecutadas sin ajustarse a la licencia COB
cedida según proyecto del Arquitecto Sr. Bossacoma, Sra.
Fornells i Sr. Redondo.

En el plazo de dos meses contados a partir del
recibo de la notificación de suspensi6n de obras deoreta

da, deberá procederse conforme determina el artQ 184 de -

la vigente Ley sobre Rágimen del Suelo y Ordenación Urba

na.

Notifíquese en debida y legal forma al promotor
de las obras, al contratista y a los Arquitectos autores

del proyecto la presente reso1uci6n, con indicaci6n de -

los recursos que contra la misma procedan, 6rgano ante el

que hubieran de presentar-se y plazo para interponerlos.

Lo manda y firma el Sr. Josep M. Sa1vate1la i -

Suñer, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Llançk, el
diez de julio de mil novecientos ochenta y cinco. ft - - -

e-Presidente,
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AJUNTAMENT
DE

LLANÇÀ
(ALT EMPORDÀ)

DEC RET .-

"Per acord de l'Ajuntament Ple del dia 13 de

juny del 1.985, varen ésser aprovats definitivament -

els ESTATUTS DE L'ENTITAT URBANISTICA DE CONSERVACIO -

DENOMINADA "PLATJA DE GRIFEU", nomenant representant -

d'aquest Ajuntament a l'organ rector de l'Entitat al

President de la,Comissi6 Municipal Informativa d'Obres
i Urbanisme, Sr. Carles :puran Malagraba.

Vist l'article 30 de l'Ordre del 6 d'agost -

de 1.982 del Departament de Politica Territorial i --

Obres PÚbliques-de la G�neralitat de Catalunya, aques
ta Alcaldía, HA RESOLT:

REQUERIR al Sr. LLurS OLIVERAS COROMINAS,pr£
pietari � promotor de la Urbanitzaci6 del Polígon I, -

del Pla arcial Grifeu II, perqu� en el plaç d'UN MES,
forrnalit.zi escriptura pública de la. constituci6 de

l'Entitat de Conservaci6 amb els seus corresponents Es

tatuts, en la qual es designaran els càrrecs de l'or-=
gan rector, els quals hauran de recaure necessàriament
en persones fisiques.�

Notifiqui's en deguda i legal f·orma al pro-

pietàri i promotor de l'esmentada Urbanitzaci6, amb in

dicaci6 dels,recursos que contra la present resoluci6-
.pot interposar, 6rgan davant qui hagi de presentar-los
i plaç per interposar-los.

Ho mana i signa el Sr. Josep M. Salvatella i

Suñer, Alcalde-President de l'Ajuntament d'aquesta Vi
la el vint-i-dos de juliol del mil nou-cents vuitanta-

cinc." - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

,j.__.,;.-�---- -�-------�._.
__ ._-

j
-Ò,1

, �
I

I

J
,
.,

Davant meu,

Secretar"E'Ale Ide-President,

.

I
,



A,A, e..

i.

ift"�

•
AJUNTAMENT

'

.. DE

__ tA c );
,

(ALT EMPORDÀ)

DEC R E T.- A Llançà a vint d'agost de mil nou-cents vuitanta cinc.

RESULTANT que en data 10.7.1985, aquesta Alcaldía va

decretar la suspensió de les obres que realitzaba el Sr. NARCIS DZ

PALOL FERRES, per no ajustarse a la llicència concedida.

Resul tant que d í.nsr.e L termini legal el Sr. Palol, va

presentar en data 22.7.1985, escrit registre d'entrada nQ 2003, en el

que formula al.legacions, manifestant, entre altres cosas que: Un cop

acabada la pavimentació del garatges' i construida la vorera corres

ponent l'alçada reguladora no serà sobrepasada, i que a l'objecte de

millorar l'estètica de la façana de l'obra auxiliar de l'edifici i -

reibaxar l'altura, serà substituida per barana metàlica opaca, a par

tir de 15 cms per sobre el forjat ja construit en l'actualitat, amb

lo qual ,l'altura total de l'obra auxiliar, una vegada acabada, que

darà per sota de la inicialment autoritzada per 1 Ajuntament.

VIST l'informe que sobre el particular ha emès l'Ar

quitecte Assesor Municipal i la Comissió Informativa d'Obres i Urba

nisme, aquesta Alcaldía HA RESOLT:

AIXECAR la suspensió de les obres decretada per aques

ta Alcaldía en data 10.7.1985, al sr. Narcis de Pa�ol Ferres, per la

construcció de 4 estatges a l' Urbani tzació Puig de la Bellacasa.
..

COMPLEIXI'S la resolució anterior i notifiqui's en

forma legal a l'interessat.

Ho mana i signa el Sr. Alcalde en Joseu Mª Salvatella

i Suñer, davant meu El Secretari de que certifico.

,..--"

davant meu,

ri,
I
�,

¡..

,



D E e RET 0.- En la Villa de Llançà a veintisiete

de agosto de mil novecientos ochenta y cinco.

�
.�

AJUNTAMENT

DE

LLANCÀ
,

(ALT EMPORDÀ)

visto el parte de denuncia formulado por la Policia

M�icipal de este Ayuntamiento, en relaci6n con hechos,
ocurridos el dia 21 de julio de 1985 a las 14,30 horas�

Resultamdo que dichos hechos, pueden constituir una

supuesta falta de insultos e injurias a los Agentes de

la Autoridad.

Esta Alcaldia en uso de las atribuciones que le -

confiere el art2 21 letra k) de la Ley 7/85 de 2.de Abril)
HA RESUELTO I

Iniçiar expediente sancionador contra D. PAULINO TRIA

DU OLLER,' Dña. MARIA RODRIGUEZ SORIA Y D. JORGE TRIADU RO

DRIGUEZr por insultos e injurias a los Agentes de mi Au-
._¿:

toridad'.-�

Notifiquese en debida y legal forma, la presente re

soluci6n a los interesados.
Lo manda y firma el Sr. Alcalde D. Josep Ms Salvate

lla Suñer, ante mi el Secretario

El Alc11de-presidente,
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AJUNTAMENT

DE

LLANCÀ
,

(ALT EMPORDÀ)

DEC RET O .- En la Villa de Llanç� a dieciséis de

septiembre de mil novecientos ochenta y cinco.

RESULTANDO que con fecha 29 de julio de 1985, se ofici6

escrito a D. Justo González Carrillo, para que procediera a

la retirada, protección a señalización de un cable que pen

de de la fachada del edificio de su propiedad, situado en

C/ª Dins,la Vila, por peligro para la circulación rodada y

peatonal.

RESULTANDO que a pesar del tiempo transcurrido, dicho

cable continua en las mismas circunstancias iniciales, sin

que el requerido haya procedido a su returada, señalizaci6n

o protecc ión.

VISTOel articulo 21 j) de la Ley 7/85 de 2 de abril,
esta Alcaldia en uso de las atribucio�es que el mismo le

confiere, HA RESUELTO:

REQUERIR a D. JUSTO GONZALEZ CARRILLO, para que en el

plazo de VEINTICUATRO HORAS, contadas a partir de la recepción
de la not�ficación de la presente Resoluci6n, proceda a reti

rar, señalizar 6 proteger correctamente dicho cable, por re

presentar el mismo peligro con riesgo de daños a la circula

ci6n rodada y peatonal.
ADVERTIR el Sr. González, que en caso de incumplimiento

de 10 requerido en el plazo señalado, se procederá a la eje
cuci6n de lo requerido en el punto anterior, por los corres

pondientes servicios de este Ayuntamiento, haciendo uso del

sistema de ejecución subsidiaria, dándose cuenta al Ilmo. -

Sr. Juez de Instrucción de Guardia por desobediencia a la

Autoridad Municipal.
CUMPLASE la Resoluci6n anterior y notifiquese en debi

da y legal forma, al interesado, con indicaci6n de los re

cursos que contra la misma procedan, 6rgano ante.el que hu

bieran de presentarse y plazo para interponerlos.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente D. Josep Mª

Salvatella Suñer, ante mi el Secretario de que certifico.

Amte mi,
El Secretario,
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AJUNTAMENT

DE

LLANÇÀ
(ALT EMPORDÀ)

DEC RET: Un cop vist l'informe emès a Girona el dia 24 de setem

bre de 1.985 per la Comissió territorial dIndóstries i Ac
tivitats Classificades, en tràmit de qualificació de la sol.
licitud de llicència municipal inoaada pel sr. PEDRO REGIDOR
FARIZO per a l'instal.lació d'activitat, dedicada a BAR-RES
TAURANT situada al carrer Castellar nº 24 segons el qual hom

procedeix a qualificar l'esmentada activitat com a MOLESTA

per olors, sorolss i fums.

I un cop vist l'informe d'aquesta Comissió municipal de

Comerç i Turisme.

lODECIDEIXO CONCEDIR l'esmentada llicència d 'intal.lació
de BAR-RESTAURANT.

CONDICIONADA: A l'acompliment de les mesures correstores

que figuren en el projecte de l'expressada activi t.at-.uní, t -

a l'expedie nt. Enllumenat d'emergència en cambra frigori
fica i quadre elèctris principal. Sectoritzar magatzem. I
a la instal.laci6 d'un hidrant de 100 mm. 0 degudament senya
litzat, llevat que a menys de Ion r r

í

i: , ja existis un hidrant
instal.lat i senyalitzat. i sempre .i quan hi hagi el cabal
i la pressió suficient.

En cap cas es podrà començar a exer-c í.r=se l'activitat
abans de haver obtingut l'acta de comprovació favorable.

Per a obtenir aquesta acta el peticionari haurà de sol.li
citar de l'Ajuntament que efectui l'oportuna visita de com

provació. A la sol.licitud se acompanyarà una certificació
del Tècnic Director de les obres i instal.lacions en la que

s'especifiqui la conformitat d'aquestes obres i instal.la
cians a la llicència que les ampara.

Les obres i treballs d'instal.lació dels condicionaments
anteriors hauràn de estar acabades dintre del termini de sis

mesos, comptats des de la data de la rebuda de la notifica
ció de la present resolució.

2ón. APROVAR la liquidació de taxes que ascendeixen a la -

quantitat de 26.030 pessetes (VINT-I-SIS MIL TRENTA Ptes.)

Notifiqueu a l'interessat la present resolcuió d'aquesta
Alcaldia, indicant els recursos que hi corresponguin i este
neu l�òportuna,llicència desprès que hagin estats pagats,
prèviament, els drets i les tasses que corresponguin, i co
muniqueu-ho al Servei d'Indóstries i Activitats Classifica

des de Girona.

Manat i signat pel sr. Alcalde, a Llançà a disset d'oc-
tubre de mil vui tanta c í.nc ,



DEC R E T.- A la Vila de Lla�çà a vint-i-tres de setem

bre de mil nou-cents vuitanta cinc.

RESULT'ANT 'que dels informes emessos pels 'Serveis T�cnics
Municipals, consta que el terreny propietat del sr. Lluis Fal
có Feliu, �ituat a llavungmda Europa, en front qe llav. Rei
na Fabiola,i es troba ple d ! esbarzers i bruticia.

VIST l'article 10 del Reglament de Disciplina urbanisti
ca, del qual resulta que els propietaris de terrenys, urbanit

zacions, edificacions i retols,. tindràn que tenir-los en condi

cions de seguretat, salubri tat i ornat páblic.

VIST aixii mateix l'anterior article en els seus apartats
2 i 3, aquesta Alcaldia HA RESOLT:

REQUERIR .al Sr. LLUIS FALCO i FELIU, perquè en el termini

de UN MES a comptar des de la data de rebuda de la notifica

ci6 de la present resoluci6,' _procedeixi a netej ar l' esmentat
terreny de la seva propietat.

ADVERTIR al sr. Falc6, que en cas d'incompliment del re
querir es procedirà' a fer-ho aquest Ajuntament pel seus co

rresponents Servéis, fent ús del sistema dlexecució subsidià
ria amb les costes a càrrec del requerit.

COMPLEIXI'S la resoluci6 anterior i notifiquils en forma

legal a llinteressat.

Ho mana i signa el Sr. Alcalde-president de l'Ajuntament,
de Llançà, davant meu,' el Secretari de que certifico.

-_

••
•�1

AJUNTAMENT
DE

LLANÇÀ
(ALT EMPORDÀ)

Davant meu,'!
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AJUNTAMENT

DE

LLANÇÀ
(ALT EMPORDÀ)

DEC R E T.- A la vila de Llançà a trenta

de setembre de mil nou-cents vui tant�inc

RESULTANT que dels informes emessos pels Serveis Tècnics

Municipals, consta que el terreny propietat del Sr. JOSEPA

BONATTI GIRALT I situat a Avinguda Les Carboneres

es troba ple de verdisses, esbarzers, escombraries, etc.

VIST l'article 10 del Reglament de Disciplina urbanisti

ca, del qual'resulta que els propietaris de terrenys, urba

nitzacions, edificacions i rètols, tindràn que,tenir-los en

condicions de seguretat, salubritat i ornat públic.

VIST aixi mateix l'anterior article en els seus apartats
2 i 3, aquesta ALCALDIA, HA RESOLT:

REQUERIR al senyor Sra. JOSEPA BONATTI GIRALT

perquè en el termini d'un MES a comptar des de la data de -,

rebuda de la notificació de la present resolució, procedeixi
a netejar l'esmentat terreny.

ADVERTIR al sra Bonatti , que en cas d'incompliment
del requerit es procedirà a fer-ho aquest Ajuntament pel seus

corresponents Serveis, fent ús del sistema d'execuci6 sub

sidiària amb les costes a càrrec del requerit.'

COMPLEIXI'S la resolució anterior i notifiqui's en for

ma legal a l'interessat.

Ho mana i signa el Sr. Alcalde-President de l'Ajuntament
de Lla çà, davant meu, el Secretari de que certifico.
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DE

LLANÇÀ
(ALT EMPORDÀ)

DEC RET. - A la ví i a de Llançà a trenta

de Setembre de mil nou-cents vuitanta-cinc.

RESULTANT que dels informes emessos pels Serveis Tècnics

Municipals, consta que el terreny propietat del Sr. ,JAUME

BOFARULL FEINE I situat a........;.;I;....'.;..;.A;_v._..;i'-n,_"gu.;.;..da;c;..;;.;;.....;;EIlr='-'o"""pa _

es troba ple de verdisses, esbarzers, escombraries, etc.

VIST l'article 10 del Reglament de Disciplina urbanisti

ca, del qual 'resulta que els propietaris de terrenys, urba

nitzacions, edificacions i rètols, tindràn que;tenir-los en

condicions de s eguretat, salubritat i ornat púbLí.c ,

VIST aixi mateix l'anterior article en els seus apartats
2 i 3, aquesta ALCALDIA, HA RESOLT:

REQUERIR al senyor JAUME BOFARULL FEINE

perquè en el termini d�·-u-n-ME-S--a---c-o-m-p-t-a-r-d�e-s-�d�e�l�a-�d-a-t-a--d�e----
rebuda de la notificació de la present resolució, procedeixi
a netejar l'esmentat terreny.

ADVERTIR al sr. BOFARULL , que en cas d'incompliment
del requerit es procedirà a fer-ho aquest Ajuntament pel seus

corresponents Serveis, fent ús del sistema d'execució sub

sidiària amb les costes a càrrec del requerit.-'
COMPLEIXI'S la resolució anterior i notifiqui's en for

ma legal a l'interessat.

Ho mana i signa el Sr. Alcalde-President de l'Ajuntament
de Llapçà, davant meu, el Secretari de que certifico.

I'
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DEC RET. - A la Vila de Llançà a trenta

de setembre de mil nou-cents vuitanta -cinc.

RESULTANT que dels informes emessos pels Serveis Tècnics

Municipals, consta que el terreny propietat del Sr. JOSEP

___VI;;:cLA==-....::LAB=;.;:O;.::;R=IA=--__ , situat a l ca:r:rer Figueres

es troba ple de verdisses, esbarzers, escombraries, etc.

VIST l'article 10 del Reglament de Disciplina urbanisti-

ca, del qual -resulta que' els propietaris de terrenys, urba

nitzacions, edificacions i rètols, tindràn qúe;tenir-los en

condicions de seguretat, salubritat i ornat pÚblic.

VIST aixi mateix l'anterior article en els seus apartats
2 i 3, aquesta ALCALDIA, HA RESOLT:

REQUERIR al senyor JOSEP VILA LABORIA

perquè en el termini d ! un MES a comptar des de la dat.a de -

rebuda de la notificació de la present resolució, procedeixi
a netejar l'esmentat terreny.

ADVERTJR al sr , Vila , que en cas d'incompliment
del requerit es procedirà a fer-ho aquest Ajuntament pel seus

corresponents Serveis, fent ús del sistema d'execució sub

sidiària amb les costes a càrrec del reque.r í.t ,'

COMPLEIXI'S la resolució anterior i notifiqui's en for

ma legal a l'interessat.

Ho mana i signa el sr. Alcalde-President de l'Ajuntament
de Llançà, davant meu, el Secretari de que certifico.
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DE

LLANÇÀ
(ALT EMPORDÀ)

;1. t1. '2..

DEC R E T.- A la Vila de Llançà a setze

de! Octubre de mil nou-cents vuitanta i cinc

RESULTANT que dels informes emessos pels Serveis Tècnics

Municipals, consta que el terreny propietat del Sr •.JOAN

SALVAT l SOLER.
, situat al carrer Curt

------------------------------------

es troba brut d'escombraries, etc. i s'ha detectat La presència de

rates.

VIST l'article 10 del Reglament de Disciplina urbanisti

ca, del qual 'resulta que els propietaris de terrenys, urba

nitzacions, edificacions i rètols, tindràn qúe.tenir-los en

condicions de s eguretat, salubritat i ornat públic.

VIST així mateix l'anterior article en els seus apartats
2 i 3, aquesta ALCALDIA, HA RESOLT:

REQUERIR al senyor JOAN SALVAT i SOLER.

perquè e n e 1 termini d""'·-un---ME--s--a-c-o-m-p-t-a-r---:d-e-s·-.-cd=-e--I--a----=d-a-t-a-d=-e-----
rebuda de la notificació de la present resolució, procedeixi
a netejar l'esmentat terreny.

ADVERTIR al sr. Soler
, que en cas d'incompliment

del requerit es procedirà a fer-ho aquest Ajuntament pel seus

corresponents Serveis, fent ús del sistema d'execuci6 sub

sidiària amb les costes a càrrec del requerit�¡
COMPLEIXI'S la resolució anterior i notifiqui-s en for

ma legal a l'interessat.

HO mana i signa el sr. Alcalde-President de I-Ajuntament
de Llançà, .'davant meu, el Secretari de que certifico.

El Secretari



AJUNTAMENT
DE

LLANÇÀ
(ALT EMPORDÀ)

DEC RET O .-

Visto el expediente instruído contra D. José Company
Molar, promotDr;D. José Calabuig Viñas,contratista y D. -

Jorge Ozores Marco-Gardoqui,Arquitecto, por realización de
obras en la finca propiedad de D. José Company Molar, sita
en el Paraje La Farella, sin la correspondiente licencia-

municipal.

RESULTANDO: Que en virtud del informe emitido por La

Policía Municipal, se inici6 expediente sancionador por
las obras realizadas sin la correspondiente licencia en la

finca de La Farella, designándose Instructor y Secretario

para el mismo, la que fue comunicado a los interesados.

RESULT�iDO: Que con fecha 10 de octubre de 1.985 se

notific6 al Sr.JosérCompany Molar la propuesta de resolu-
ci6n formulada por el Arquitecto Instructor del expediente,
sin que en el plazo de ocho días otorgado para alegaciones
haya formulado reclamación alguna.

VISTOS los artículos 228 de la Ley del Suelo y Orde
nación Urbana, 64 del Reglamento de Disciplina Urbanística,
137,2 de la Ley de Procedimiento Administrativo y demás di�
posiciones de aplicación y,

CONSIDERill�O: Que esta Alcaldía es competente para r�
solver este expediente a tenor de lo establecido en la Ley
del Suelo y Reglamento de Disciplina Urbanística.

CONSIDER�WDO: Que los hechos a que se refiere el ex

pediente, infringen la Ley del Suelo y Reglamento de Disci

plina Urbanística, es por la que deben ser sancionados con
forme el artQ 90 del referido Reglamento.

Por todo lo expuesto esta Alcaldía HA RESu�LTO san-

ciohar a D. José Company Molar, D. José Calabuig Viñas y -

D. Jorge Ozores Marco-Gardoqui, con MULTA de 27.801'- Pts.
para cada uno, que deberán hacer efectivas dentro de los--
20 días siguientes a la notificación del presente decreto,
en las Oficinas Municipales.

Notifíquese en debida y legal forma al contratista,
al promotor y al arquitecto de las obras la presente resolu

ción, con indicación de los recursos que contra la misma-

procedan, órgano ante el que hubieran de presentarse y pl�
zo para interponerlos.

Lo manda y firma el Sr. Josep M. Salvatella i Suñer,
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Llançà, a cinco de

Noviembre Œ mil novecientos ochenta y cinco.

calde,
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DEC R E T.- A la Vila de llançà a quatre de novembre de mil

nou-cents vuitanta cinc.

"'on cop vist l'informe emès a Girona el dia 30 de juliol de

1985 per la Comissió d'Indústries i Activitats Classificades, en tràmit

de qualificació de la sol.licitud de llicència municipal incoada pel
sr. Llorenç vales i reixach en representació de VALVI S�l. per a

l'instal.lació d'activitat; dedicada a SUPERMERCAT AMN CARNISSERIA IN
CLOSA situada a la Ctra. de la Bisbal a Portbou P.k. 63, segons el -

qual hom procedeix a qualificar l'esmentada activitat com a MOLESTA,
per olors i sorolls, infòrmant-la FAVORABLEMENT.

l un cop vist 1 'informe d'aquesta Comissió municipal de Co

merç i Turisme, DECIDEIXO:

ler.- CONCEDIR l'esmentada llicència d'instal.lació de -

SUPER MERCAT AMB CARNlSSERIA INCLOSA.

2ón. CONDICIONADA:. à l'acompliment de les mesures correcto

res que figuren en el projecte de l'expI1essada activitat unit a l'ex

pediant.

I a la instal.lació d'un hidrant de 100 mm. � degudament -

senyalitzat, llevat que a menys de 100 mts. ja existis un hidrant

instal.lat i senyalitzat, i sempre i quan hi hagi el cabal i la -

pressió suficient •.

En cap cas es podrà començar a exercir-se l'activitat abans

de haver obtingut l'acta de comprovació favorable.

Per optenir aquesta acta el peticionari haurà de sol.lici

tar de l'Ajuntament que efectui l'oportuna visita de comprovació. -

A la sol.licitud se acompanyarà una certificació del Têcnic Director

de les Obres i instal.lacions, en la que s'especifiqui la conformitat

d'aquestes obres i instal.lacions a la lli�ència que les ampara.
Les obres i treballs d'instal.lació dels condicionaments an

teriors hauràp de estar cabades dintre del termini de sis mesos, comptats
des de la data de la rebuda de la present resol�ció.

3er.- APROVAR la liquidació de taxes que ascendeix a la -

. I

quantitat de 69.200 - pessetes. ( SEIXANTA NOU MIL DUES-CENTES) .-------

NOTIFIQUEU a l'interessat la present resolució d'aquesta
Alcaldía, indicant els recursos que h� corresponguin i estenu l'oportu
na llicència desprès que hagin estat pagats prèviament, els drets corres

ponents, i comuniqueu-ho al Servei d'Indústries i Activitats Classifica
des de Girona.

. .. . /



. .. . / . . .

Manat i s í.gna't pel Sr. Alcalde, data "ut supra", davant

meu el Secretari de que certifico.

�r1��DE-PRESIDENT,
--'/··�,i.

.

�--.-

Davai¡t meu,

EL SECRJTARI,

,-

\
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En Llanç�, a cinco de Noviembre de mil nove
cientos ochenta y tres.

PROVIDENCIA.- Visto el informe emitido por el Arqui
tecto Asesor Municipal, en relaci6n con las obras que
ha realizado el Sr. Lucien Guillet, en la finca de su

propiedad situada en la parcela n2 3 de la Ufb�niza-ci6n Pol, y siendo las mismas contrarias a las vige�
tes Ordenanzas de edificaci6n, representando una in-
fracci6n urbanística notifíquese a D. Lucien Guillet,
promotor de las obras y a los Hnos. ROdríguez, cons-
tructores de las mismas, de que se les instruye expe
diente sancionador.

,

En el expediente se nombran: Instructor a -

D. Ricardo Fina Segura; Arquitecto Asesor Municipal y
Secretario a D. Marcel Vila ROig, Administrativo, a

quienes se notificará en forma._
En su consecuencia, le han sido formulados

los siguientes cargos:
- Realizar obras sin la preceptiva licencia

municipal, y que se adosa a la medianera vecina, lo -

cual es contrario a las vigentes ordenanzas de edifi
caci6n. -

Todo lo cual supone infracci6n del art. 184
de la Ley del �uelo, art2 31 del Reglamento de Disci
plina Urbanística y 33 del Reglamento de la Ley de -
Protecci6n de la Legalidad Urbanística de la Generali
tat de Catalunya.

Contra eL Decreto de Instrucci6n de expe--
diente sancionador, puede interponer recurso de repo
sici6n ante este Ayuntamiento por el plazo de un mes.

Asimismo se le conceden ocho dias de'plazo
para que exponga cuanto crea conveniente en relaci6n

.

a los cargos formulados.
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"D E CRE TO. -

En relaci6n con la suspensi6n de obras, decretada con

fecha 12-7-85, correspondiente al exp. nil 31/85 para
la oonstrucoi6n de un edifioio de ocho viviendas, re�
lizadas por ROSILLO DEVELOPIJlEN'J:1 ESPAÑA, S.A.

.

VISTO -i informe emitido por el Arqui tecto Asesor Mu

nicipal, del. cual resulta que se ha clausurado la pa£
te de edificio Clue invade o ezcede del s6tano con un

tabique revocado, esta Alcald!a dispone:

LEVANTAR la suspensi6n de obras, decretada en fecha--

12-7-85, contra expediente nil 31/85 a nombre de ROSI

LLO DEVELOPf,'IEN'l', S.A., para La construcci6n de un edi
ficio de ocho viviendas en la Calle Barcelona, parce
las 1, 3 y 5.

WOTIFlQOESE en debida y legal forma la presente reso

luèi6n a ROSILLO DEVELOhlEl'{T, S .A. � promotor de las-:
obras; a D. JOSE COIviERŒJ GAliCIA, constructor 'y a D.

ANTONIO BERGNES DE LAS CASAS Y F. CAVALLER SO'l"'ERAS,
Arquitectos, con indicaci6n de los recursos que contra

la misma procedan, 6rgano ante el que hubieran de pr�
sentarse y plazo para interponerlos.

Lo manda y firma el Alcalde-Presidente del Ayuntrunien
to de esta Villa D. Josep III. Salvatella i Suñer en -

Llanç�, a cinco de noviembre de mil novecientos ochen
ta y cinco." - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ante mí,
El Secretario,El Alea de-Presidente,
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DEC R E T.- A la V�la de Llançà a sis de novembre de mil

nou-cents vuitanta cinc.

Un cop vist l'informe emès a Girona el dia 24 de setembre

de 1.985, per la Comissió d'Indústries i Activitats Classificades,

en tràmit de qualificació de la sol.licitud de llicència munici

pal incoada pel sr. MIQUEL JUANOLA i CRUZ, per a l'instal.lació

d'activitat, dedicada a BAR-RESTAURANT,situat a l'avinguda Pau Ca

sals,segons el qual hom procedeix a qualificar l'esmentada activi

tab.com a MOLESTA per olors, sorolls i fums , informant-la FAVO-

RABLEMENT.

I un cop vist l'informe d'aquesta Comissió Municipal de

Comerç i Turisme, DECIDEIXO:

ler.- CONCEDIR l'esmentada llicència d'inst�l.lació de

BAR-R�STAURANT.

CONDICIONADA: a l'acompliment de les �esures correcto

res que figuren en el projecte de 1 éxpressada activitat unit'a

l'expedient. La porta que obri en fora de 1,20 mts. I a l'instal.

lació d'un hidrant de 100 mm. 0 degudament senyalitrat, llevat -

que a menys de 100 mts. ja existis un hidrant instat.lat i sen

yali tzat, i sempre i quan hi hagi el cabal i la pr-eas í.ô suficient.

En cap cas es podrà començar a exercir-se l'activitat -

abans de haver obtingut l'acta de comprovació favo�able.

Per obtenir aquesta acta el peticionari h�urà de sol.li

citar de ¡'Ajun�ament que efectui l'oportuna visita de compro

vació. A �.a sol.licitud se acompanyarà una certificació del Tècnic

Director de les Obres i Instal.lacions, en la que s'especifiqui
la conforwitat d'aquestes obres ,i instal.lacions a la llicència

que les aTJIpara.

]..es obres i treballs d 'instal.laciÓ de La condicionaments

anteriqpft hauràn de es tar acabades d trrtr-e del termini de sis mesos,

comptatQ des de la data de la rebuda de la present resolució.

2ón.- APROVAR la liquidació de taxes que ascendeix a la

quantit�t de 20.000 ptes. (VINT MIL).- - - - - - - - - - - - -

NOTIFIQUEU a l'interessat la present resolcuió dáquesta

Alcal4ta, indicant els recursos que hi corresponguin i esteneu -

l'opoptuna llicència desprès que hagin estat pagats prèviament
els ,ejp¡pts corresponents, i comuniqueu-ho al Servei d"Indústries

i Activitats Classificades de Girona.

. . . / . . ·
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Davant meu',

I
El Se9'retari,

l
. ,

Me.nat i a
í

gnat; pel sr. Alcalde, data "ut supra", davant

meu, el Secretari de que certifico.
-

I:


