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,

AJlJNTAMENT DE LLANÇA

LLmF� DE F�SOLUC!ONS

DE L'it\LCALDLt\

DILIGÈNCIA D'ORERTURA.- En el present Llibre figuren transcrites les

Resolucions i Decrets de l'Alcaldia amb numeració correlativa des del Ir. de

gener al 31 de desembre de 1989; legalitzant-se cada foli amb la rúbrica del

Sr .President i segell de la Corporació.



AJUNTAMENT

DE

LLANCÀ
,

(ALT EMPORDÀ)

D E e RET.- A la Vila de Llançà a onze de gener de mil nou-cents

vuitanta-nou.

VIST l'escrit presentat pel senyor DONATO SEGALLA, registre d'entrada

núm. 98 de data 10-1-1989, que s' entén com a recurs de reposició
al decret d'aquesta Alcaldia de data 7 de desembre de 1988 pel
que s'atorgaba a la senyora MARIA SALAS VAZQUEZ, llicència municipal
per al' obertura i funcionament de Bar al' Av. Mestral s/n cantonada

carrer Ausias March s/n.

ATÈS que el senyor DONATO SEGALLA en el seu escrit manifesta de

forma pura i simple que s'oposa a l'activitat, sense fonamentar

la seva oposició.

ATÈS que en la concessió de l' esmentada llicència s' han acomplert
totes les prescripcions legals vigents en la matèria.

Aquesta Alcaldia HA RESOLT:

Primer.- DESESTIMAR els recurs de reposició formulat pel senyor
DONATO SEGALLA en base als arguments anteriorment esmentats.

Segon __ Que es notifiqui la present resolució a

forma" legal, amb indicació dels recursos que hi

organs i terminis per a presentar-los.

1 "í.n ter-es sat en

pot interposar,

Ho mana .i signa En Josep Mª Salvatella i

de la Vila de Llançà, en el lloc i data

davant meu el Secretari de que certifico.

Alcalde-President



AJUNTAMENT
DE

LLANÇÀ
(ALT EMPORDÀ)

D E e RET .- A la Vila de Llançà, a divuit de gener de mil
nou-cents vuitanta-nou.

D' acord amb l'informe emès per l' Arqui tecte Assessor Municipal de
data 17 de gener dt enguany , en relació a la Lns t.a I'Lac í.ó de BAR ,

situat al carrer Pablo Picasso núm. 8 , del que és titular ANDREU
NOGUERA RODRIGUEZ •

DEC RET O:
Primer.- ATORGAR llicència d'obertura i funcionament a l'esmentada
activi tat, pel fet d' haver-se complert els requisits i haver-se

adoptat les mesures correctores adequades.
Segon.- Comunicar aquest decret� la Comissió d'Indústries i Activi
tats Classificades i als Serveis Territorials del Joc i de

l'Espectacle., i demés interessats en l'expedient.
Ho mana i signa en Sr. Alcalde-President de l'Ajuntament de Llançà,
En Josep Mª Salvatella i Suñer, davant meu el Secretari, que
certifico.



AJUNTAMENT
DE

LLANCÀ
,

(ALT EMPORDÀ)

DEC RET.- A la Vila de Llançà, a vuit de febrer de mil nou

cents vuitanta-nou.

ATÈS que amb data 16 de gener passat, es va 1n1C1ar expedient a

instàncies de part, per tal de determinar la legalitat a no de
l'activi tat de el·laboració i venda de pa i al tres productes afins
que realitza APASA al carrer Nicolàs Salmerón núm. 12.

ATÈS que posat en coneixement de

l'expedient de conformitat amb
la Llei de Procediment Administratiu.

ATÈS que mitjançant, escrit registre d'entrada núm. 312 de data
28.01.1989, APASA fa al·legacions que no desvirtuen els motius de
la instrucció de l'e�pedient i a més a més confirmen la no existència
de llicència municip�l per a l'exercici de l'activitat que ve desenvo
lupan al carrer Nicolàs Salmerón núm. 12.

l'interessat
e l que preveu

la instrucció
l'article 91

de

de

VISTA la Disposició Transitòria Primera del Decret 2414/1961 de
30 de novembre, aquesta Alcaldia

DECRETA:

1er.- REQUERIR a la AGRUPACIÓN PANADERA AMPURDANESA S.A. (APASA),
perquè dintre del termini de DOS MESOS, comptas des de la data
de la rebuda de la notificació del present decret, aporti projecte
tècnic en triplicat exemplar i la demés documentació que assenyala
l'article 29 del Decret abans esmentat.

2ón AVERTIR a la AGRUPACIÓN PANADERA AMPURDANESA S.A. (APASA),
que en cas d'incompliment del que es requereix en el punt anterior,
en el termini assenyalat, es procedirà a iniciar expedient de clausura
de l'activitat, per manca de llicència municipal.

Compleixi's el gecret anterior i notifiqui's en forma legal a l'inte
ressat, amb Lridtcac í.ô del recursos que hi pot interposar, òrgans
i terminis per interposar-los.

Ho mana i signa en Josep Mª Salvatella i Suñer, Alcalde-President
de l'Ajuntament de Llançà, en el lloc i data al principi assenyalats,
davant meu, el Secretaria que certifico.

Signat: J ep Mª &üvatella i Suñer. Subirats i Reynal.



AJUNTAMENT
DE

LLANCÀ
,

(ALT EMPORDÀ)

D E e RET • A la Vila de Llançà, a deu de febrer de mil nou--

cents vuitanta-nou.

D'acord amb l'informe emès per l'Arquitecte Assessor Municipal de
data 9 de febrer de 1989 , en relació a la installació de un SALÓ
RECREATIU, MÀQUINES TIPUS "A" , situat al carrer Av. Pau Casals s/n
, del que és titul�r la senyora Mª PILAR MALLOL BUXEDA .

DEC RET O:
Primer.- ATORGAR llicència d'obertura i funcionament a l'esmentada
activitat, pel fet d'haver-se complert els requisits i haver-se
adoptat les mesures correctores adequades.
Segon.- Comunicar aquest decreta la Comissió d'Indústries i Activi
tats Classificades i als Serveis Territorials del Joc i de
l'Espectacle.
Ho mana i signa en Sr. Alcalde-President de l'Ajuntament de Llançà,
En Josep Mª Salvatella i Suñer, davant meu el Secretari, que
certifico.



AJUNTAMENT
DE

LLANCÀ
,

(ALT EMPORDÀ)

D E e RET .- A la Vila de Llançà, a deu de febrer de mil nou-

cents vuitanta-nou.
VIST l'informe emès en data 9 de febrer de 1989 per el Sr. Al

bert Bonsoms Castelló, encarregat dels Serveis Tècnics d'aquest
Ajuntament •

VIST l'informe que sobre el particular ha emès el senyor
Secretari d'aquesta Corporació.

ATÈS que el senyor FERRAN FERRER BUlL està fent al carrer Av.
Jaume I, núm. 9 actes d'edificació dels relacionats a l'apartat 1 de
I.' article 1er. del Reglament de Disciplina Urbanística, consistents
en reformes en interior de un habitatge els quals es realitzen sense

la preceptiva llicència municipal •

VISTES les facultats que em confereixen els articles 184 de la
Llei del Sòl i 29 del Reglament de Disciplina Urbanística,

DEC RET O:
Primer.- SUSPENDRE com a mesura cautelar, els actes d'edificació o ús
del sòl que fa el senyor FERRAN FERRER BUlL al carrer Av. jaume I,
núm. 9, consistents en reformes interior •

Segon.- En el termini de dos mesos, comptats des del dia següent al
de la recepció de la notificació d'aquest decret, l'interessat haurà
de sol-licitar llicència municipal i se li comunica que, transcorregut
aquest termini sense haver donat compliment al requerit anteriorment
se'n donarà compte al Ple de l'Ajuntament perquè acordi la demol�ció
de les obres a càrrec de la persona interessada i n'impedeixi així,
definitivament els usos a què estaven destinades.

Ho mana i signa en Josep Mª Salvatella i Suñer, Alcalde-Presiden
de l'Ajuntament de Llançà, en el lloc i data assenyalat al principi,
davant meu el Secretari que certifico.

EL SECRETARI,



AJUNTAMENT
DE

LLANÇÀ
(ALT EMPORDÀ)

D E e RET A la Vila de Llançà, a deu de febrer de mil nou--

cents vuitanta-nou
VIST l'informe emès en data 9 de febrer de 1989 per l'Arquitecte

Assessor Municipal .

VIST l'informe que sobre el particular ha emès el senyor
Secretari d'aquesta Corporació.

AT�S que el senyor MIQUEL CUNILL MAIMUS està fent al carrer GA
RRAF núm. Il actes d'edificació dels relacionats a l'apartat 1 de
l' article 1er. del Reglament de Disciplina Urbanística, consistents
en la construcció d'un habitatge unifamiliar els quals no s'ajusten a

la llicència aprovada .

VISTES les facultats que em confereixen els articles 184 de la
Llei del Sòl i 29 del Reglament de Disciplina Urbanística,

DEC RET O:

Primer.- SUSPENDRE com a mesura cautelar, els actes d'edificació o ús
del sòl que fa el senyor MIQUEL CUNILL MAIMUS al carrer GARRAF núm Il

consistents en la construcció d' un habitatge uni fami 1 iar, per no

ajustar-se a la llicència núm. 165/88 atorgada el 4.7.1988
Segon.- En el termini de dos mesos, comptats des del dia següent al
de la recepció de la notificació d'aquest decret, l'interessat haurà
de ajustar les obres a la llicència atorgada, o, demanar nova

llicència aportant nou projecte i se li comunica que, transcorregut
aquest termini sense haver donat compliment al requerit anteriorment
se'n donarà compte al Ple de l'Ajuntament perquè acordi la demolició
de les obres a càrrec de la persona interessada i n'impedeixi ai�í,
definitivament els usos a què estaven destinades.

Ho mana i signa en Josep MI Salvatella i SuBer, Alcalde-Presiden
de l'Ajuntament de Llançà, en el lloc i data assenyalat al principi,
davant meu el Secretari que certifico.

EL SECRETARI,



AJUNTAMENT
DE

LLANCÀ
,

(ALT EMPORDÀ)

DECRET. A la Vila de Llançà, a catorze de febrer de mil
nou-cents vuitanta-nou.

ATÈS que amb data 30 de gener passat, es va iniciar expedient per
tal de determinar la legalitat o no de l'activi tat de discoteca que
ve desenvolupan el senyor FRANCISCO GARRIGA COROMINAS, al carrer

La Bateria núm. 2.

ATÈS que posat en coneixement de l'interessat la instrucció de l'expe
dient de conformi tat amb el que preveu l' article 91 de la Llei de
Procediment Administratiu, el senyor GARRIGA, ha aportat fotocòpia
de llicència municipal atorgada per decret de l'Alcaldia de data
1er. d'agost de 1973.

ATÈS que de la documentació aportada i dels antecedents obrants en

aquestes dependències municipals, no s' acredi ta el haver-se instruït
el preceptiu expedient d'activitats molestes, insalubres, nocives
i perilloses que assenyala el Reglament de 30 de novembre de 1961,
aprovat pel Decret 2414/1961.

VISTA la disposició Transi tòria Primera del Decret 2414/1961 de 30
de novembre, aquesta Alcaldia

DEC RET A:

1er.- REQUERIR al senyor FRANCISCO GARRIGA COROMINAS, perquè dintre
del termini de DOS MESOS, comptats des de la data de la rebuda de
la notificació del present decret, aporti projecte tècnic en triplicat
exemplar i demés documentació que assenyala l' article 29 del- Decret
abans esmentat, i ademés s'haurà de tenir en compte el contingut
del Reial Decret 2816/1982, de 27 d' agost que aprova el Reglament
General de Policía d'Espectacles Públics i Activitats recreatives,
a fí d'adeqüar les .í.nat.a l-Lac

í

ons per l 'activitat que es desenvolupa,
a la normativa legal vigent.

2on.- ADVERTIR al Sr. COROMINAS que en cas d'incompliment del que
es requereix en el punt anterior en el termini assenyalat, es procedirà
d' acord amb el que estableix l' article 38 del Reglament de 30 de
novembre de 1961 i article 82 del Reial Decret 2816/1982.

Compleixi's el decret anterior i notifiqui's en forma legal al intere
ssat.

Ho mana i signa
de l'Ajuntament de

i Suñer, Alcalde-President
al principi assenyalats.

davant meu
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eAJUNTAMENT
I }

DE , «(.LLANCÀ ·

..,A.
,

(ALT EMPORDÀ)

transcorregut aquest termini sense haver donat compliment al requerit

anteriorment se'n donarª compte al Ple de l'Ajuntament perquè acordi

la demolició de les obres a càrrec de la persona interessada i

n'impedeixi així, definitivament els usos a què estaven destinades.

Ho mana i signa en Josep Mª Salvatella i SuRer, Alcalde-Presiden

de l'Ajuntament de Llançà, en el lloc i data assenyalat al principi,

I
I
I,

D E e RET .- A la Vila de Llançà, a quinze de febrer de mil

nou-cents vuitanta-nou

VIST l'informe emès en data 14 de febrer d'enguany per l'Arqui

tecte Assessor Municipal

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

Secretari d'aquesta Corporació.

ATÈS que el senyor JOSE EZQUERRA OSTA està fent al carrer Ctra.

de El Port de la Selva C612 pk. 6,320 actes d'edificació dels relac

ionats a l'apartat 1 de 1 'article 1er. del Reglament de Disciplina

Urbanística, consistents en l' edificació d' habi tatges els quals no

s'ajusten al projecte autoritzat sota núm. 289/88 de data 15-12-88

VISTES les facultats que em confereixen els articles 184 de la

Llei del Sòl i 29 del Reglament de Disciplina Urbanística,

DEC RET O:

Primer.- SUSPENDRE com a mesura cautelar, els actes d'edificació a ús

del sòl que fa el senyor JOS� EZQUERRA OSTA al carrer Ctr. de El Port

de la Selva pk. 6,320, consistents en l'eòificació d'habitatges.

Segon.- En el termini de dos mesos, comptats des del dia següent al

de la recepció de la notificació d'aquest decret, l'interessat haurà

de ajustar les obres a la llicència atorgada i se li comunica que,

Secretari que
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AJUNTAMENT
DE

LLANCÀ
,

(ALT EMPORDÀ)

,.
.<

DEC RET .- A la Vila de Llançà a disset de febrer de mil
nou-cents vuitanta-nou.

SUSPESOS, pel decret de l' Alcaldia de data 11 de novembre de

1988, els actes d'edificació que feia RESIDENCIAL FANE S.A.
al sector "fané de Dalt", dels relacionats a l' apartat 1 de
l'article 1er. del Reglament de Disciplina Urbanística, consistents
en la construcció d'habitatges, perquè no s'ajustaven a les
condicions legítimament assenyalades a la llicència núm. 195L88
de data 01.09.1988, i

ATÈS que l' Arqui tecte Assessor Municipal manifesta, en informe
de data 7 de febrer de 1989, que RESIDENCIAL FANE, S.A. ha ajustat
les obres a la llicència i proposa s'aixequi la suspensió, aquesta
Alcaldia
DECRETA:

AIXECAR la suspensió dels actes d'edificació
les obres que fa RESIDENCIAL FANE S.A. han
a la llicència núm. 195/88 de data 01.09.1988.

i declarar que
quedat ajustades

L'ALCALD -PRESIDENT, davant meu,

SECRETARI,
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AJUNTAMENT
DE

LLANCÀ
,

(ALT EMPORDÀ)

DEC RET .-

Vist l' article 6 dels Estatuts de La LLAR lVIUIUCI
PAL DEL PENSIONISTA, sob�e la composició de la Junta de Go

vern, així com la Disposició Transitbria 1ª sobre la convo

catbria de la primera Assemblea i davant de la manca de -

temps per a designar pel Ple de l'Ajuntament tres Conse--
llers que han de formar part de la Junta, aquesta Alcaldia
HA RESOLT:

1er.- Designar en caràcter provisional, fins que
no siguin ratificats pel Ple de l'Ajuntament als Consellers
Sr. Joaquim Falcó i Font, Sra. Carme Bosch i Mallol, i Sr.
Laureà Serra i Cisneros, com a membres de la Junta de Go-

vern de la Fundació Pública "LLAR MUNICIPAL DEL PENSIONIS
TA".

.j

2on.- Acceptar la proposta del Secretari, dele-

gant les seves funcions a la Sra. Carme Nogué i Ayats, fun

cionaria de l'Ajuntament, d'acord amb el que assenyala --

l'art. 15 dels Estatuts.

Ho mana i signa el Sr. Alcalde President de la -

Vila de Llançà, el dinou de febrer del mil nou-cents vui-

tanta-sis.

Davant meu,

E-PRESIDENT,

•
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" . ..::.-"AJUNTAMENT

DE

LLANCÀ
,

(ALT EMPORDÀ)

DEC R E T.- A la Vila de Llançà a vint de febrer de mil nou-cents vuitanta
nou.

SUSPESOS, pel decret de l'Alcaldia de data 26 d' agost de 1988, els actes
d 'edificació que feia el senyor JORDI BOHER i MALLOL al carrer Sirena núm.
34 cantonada carrer Montcal, dels relacionats a l' apartat 1 de l' article
1er. del Reglament. de Disciplina Urbanística, consistents en la contrucció
d'un habitatge, perquè no s'ajustaven a les condicions legítimament assenyalad�
en la llicència núm. 143/88 de data 9 de juny de 1988, i

ATÈS que l'Arquitecte Assessor Municipal manifesta, en informe de data
15.12.1988 que la proposta presentada pel senyor Boher en data 13-12-1988,
registre d'entrada núm. 3815 no s'adapta a ordenances peró que la Corporació
ha de considerar que el omplir de terres lo excavat i t.apajr amb un forjat
resul tará molt costós ja que tindràn que realitzar-se apart del treballs
esmentats, el de desmontar forjat i omplir terres, un mur de contenció
inferior, i, qie es pot donar una sol-lució correcta si s' ajardinés la zona
sobreexcavada i que aixó es podria autoritzar amb condicionaments, aquesta
Alcaldia
DEC RET A:

AIXECAR la suspensió dels actes d' edificació que fa el senyor JORDI BOHER
MALLOL_ al carrer Sirena núm. 34 cantonada carrer Montcal.
CONDICIONAT: A no utili tzar la zona sobreexcavada com a soterràni o sigui
qua harà de quedar clausurat juntament amb el soterràni, i
a aportat un detallat estudi de la sol-lució a realitzar amb detall de tancamen
del soterràni i ajardinament de la zona sobreexcavada.

COMPLEIXI'S el decret anterior i notifiqui's en forma legal a l'interessat.

Ho mana i signa en Josep Mª Salvatella i Suñer, Alcalde-President de l'Ajunta7.
ment de Llançà, en el lloc i data al principi assenyalats, davant meu el
Secretari que certifico.

L'ALCALDE,



AJUNTAMENT
DE

LLANÇÀ
(ALT EMPORDÀ)

DEC R E T.- A la Vila de Llançà, a vint-i-dos de febrer de mil nou-

cents vuitanta-nou.

VIST l'escrit presentat pel senyor FREDERIC CHAPARRO MUNNE de data 20-
1-1989 núm. 242 del registre d'Entrada, en la que entre altres-que ja
han estat resoltes per la Comissió de Govern el 16.2.1989- formula
denúncia relacionada amb un forat situat al nivell de terra que
permetrà el pas de l 'aigua cap a la seva par-ce LLa , tot aixó en

relació amb les obres que ha realitzat FARELLA, S.A.

VIST l'informe emès sobre el particular per l' Arqui tecte Assessor
Municipal de data 14-2-1989, aquesta Alcaldia
HA RESOLT:

1er.- Requerir a FARELLA S.A. perquè en el termini de quinze dies
comptats a partir de la data de la rebuda de la notificació de
la present resolució, procedeixi a tapar el forat situat al nivell
de terra.

2ón.- Advertir a FARELLA S.A. que en cas d'incompliment del requerit
en el termini assenyalat, es procedirà a tapar el forat pels corres

ponents serveis d'aquest Ajuntament, fent ús del sistema d'execució
subsidiària, amb les despeses a càrrec de Farella S.A.

3er.

legal
que hi

Compleixi's la resolució anterior i notifiqui's en forma
als intessats en l' expedient, amb indicació del recursos

pot interposar, òrgans i termini per a interposar-los.

Ho mana i signa en Josep Mi! Salvatella i Suñer, Alcalde-President
de l'Ajuntament de Llançà, en el lloc i data al principi assenyalats,
davant meu el Secretari que certifico.



AJUNTAMENT
DE

LLANÇÀ
(ALT EMPORDÀ) L'Il.ltre. Sr. Alcalde-President de l'Ajuntament

de Llançà, va dictar en la data del 22-2-89, la Resolució

del tenor literal segUent:

DEC RET .- Llançà, 22 de febrer de 1.989.

"Aprovada inicialment la Unitat d'Actuació Fane

II, i determinat com a Sistema d'Actuació el de Coopera

ció, requereixi's a tots els propietaris afectats perquè

en el termini de tres mesos presentin projecte d'Esta--

tuts de l'AssociaciÓ Administrativa de CooperaciÓ.

TransCorregut l'esmentat termini, si no es pr�

senta el corresponent projecte d'Estatut l'Ajuntament --

el redactarà d'ofici.

Ho mana i signa el Sr. Alcalde - President de

l'Ajuntament de Llançà, En Josep hI. Salvatella i Suñer -

en el lloc i data al principi assenyalats, davant Deu el

Secr-"tari, que certifico."Rubricat i segellat.- -

El que li comunico -:"el s e u coneixement i efec

tes, per�uè d'esta interessat sol.liciti la constituciÓ

de l' i\.ssociació AÒJninistr:'..tiva ele CooDeració en el teTI.1i

ni assenyalat.

Llançà, el 22 de febrer de 1.989.



AJUNTAMENT
DE

LLANCÀ
,

(ALT EMPORDÀ)

D E e RET .- A la Vila de Llançà, a vint-i-set de febrer de

mil nou-cents vuitanta-nou.

VIST l'informe emès en data 27.02.1989 per els Serveis Tècnics

d'aquest Ajuntament
VIST l'informe que sobre el particular ha emès el senyor

Secretari d'aquesta Corporació.
ATÈS que el senyor JOAN SERRADELL i TRESSENTS està fent al ca

rrer Empúries s/n actes d'edificació dels relacionats a l'apartat 1

de l' article 1er. del Reglament de Disciplina Urbanística, consis

tents en la construcció de tres habitatges els quals no s'ajusten a

la llicència atorgada amb data 25.02.1988 núm. 34/88, al haver-se

construït una escala que invadeix la zona de 3 metres de separació •

VISTES les facultats que em confereixen els articles 184 de la

Llei del Sòl i 29 del Reglament de Disciplina Urbanística,

. / . . .

DEC RET O:

Primer.- SUSPENDRE com a mesura cautelar, els actes d'edificació a ús

del sòl que fa el senyor JOAN SERRADELL TRESSENTS al carrer Empúries
s/n., consistents en la construcció de 3 habitatges i l'escala abans

esmentada .

Segon.- En el termini de dos mesos, comptats des del dia següent al

de la recepció de la notificació d'aquest decret, l'interessat haurà

de ajustar les obres a la llicència atorgada, enderrocant a tal

efecte l'escala que invadeix la zona de 3 metres de separació i se li

comunica que, transcorregut aquest termini sense haver donat compli
ment al requerit anteriorment se'n donarà compte al Ple de l'Ajunta
ment perquè acordi la demolició de les obres a càrrec de la persona

interessada i n'impedeixi així, definitivament els usos a què estaven

destinades.

Ho mana i signa en Josep Mª Salvatella i Suñer, Alcalde-Presi

dent de l' Ajuntament de Llançà, en el lloc i data assenyalat al

principi, davant meu el Secretari que certifico.
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EL SECRETARI,

AJUNTAMENT
DE

LLANÇÀ
(ALT EMPORDÀ)

DEC RET.- A la Vila de Llançà a set de març de mil nou-centsvui tanta-nou.

SUSPESOS. per decret d'aquesta Alcaldia de data 15 de febrer propassatels actes d'edificació que feia el senyor JOSE EZQUERRA OSTA ala carretera C-612 pk. 6.320. dels relacionats a l 'apartat 1 del 'article 1er. del Reglament de Disciplina Urbanística. consistents
en la construcció d' habitatges, perquè no s' ajustaven al projecteautoritzat mitjançant llicència municipal núm. 289/88 de data 15-12-1988.

ATÈS que el senyor JOSE EZQUERRA OSTA, mitjanant escrit registred'entrada núm. 687 de data 28.02.1989. manifesta que ha ajustatles obres a la llicència atorgada, i que l'Arquitecte Assessor
Municipal en el seu informe de data 2 de març d' enguany corrobora
aquesta asseveració i proposa s'aixequi la suspensió, aquesta Alcaldia

DEC RET A:

AIXECAR la suspensió desI actes d'edificació i declarar que lesobres que fa el senyor JOSE EZQUERRA OSTA a la carretera 612 pk.6,320 ha quedat ajustades a la llicència 289/88 de data 15-12-1988.

Ho mana i signa en Josep Mi! Salvatella i Suñer, Alcalde-Presidentde l'Ajuntament de Llançà, en el lloc i data al principi assenyalats,davant meu el Secretari de que certifico.

Signat: Josep Mi! salvatella i

Suñer,
Signat: Narcis Subirats i Reynal.



AJUNTAMENT
DE

LLANCÀ
,

(ALT EMPORDÀ)

'/

DEC R E T.
vuitanta-nou.

A la Vila de Llançà a vuit de març de mil nou-cents

VIST l'escrit rebut del Servicio de Costas a Girona del Ministerio
de Obras Públicas y Urbanismo, registre de sortida núm. 294 de data
27 de febrer de 1989.

ATÈS que en el mateix es comunica que havent-se acabat el plaç fixat
en el Pla d'Usos de Temporada, s'ha observat que el senyor JOSE SOLA
NEGRE no ha desmontat ni retirar la instal�ació consistent en una
terrassa situada a la platja de Grifeu.

Aquesta Alcaldia en ús de les facultats que li confereixen els articles
21 de la Llei 7/1985, de 2 d' abril, i, 51 de -La Llei 8/1987, de 15
d'abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya,
DEC RET A

1er.- REQUERIR al senyor JOSE SOLA NEGRE, perquè dintre del termini
de DEU DIES, comp tats des del dia següent al de la recepció de la
notificació del present decret, procedixi a retirar la terrassa situada
a la plata de Grifeu, i que es troba davant del establiment que regenta
anomenat "Gran Sol II".

2ón.- ADVERTIR al senyor JOSE SOLA NEGRE que en cas d'incompliment
del que s' ha requerit en el termini assenyalat, es procedirà a retirar
la terrassa pels corresponents serveis municipals, fent ús del sistema
d'execució subsidiària, amb les despeses a càrrec del St. Sola.

Compleixi's el decret anterior i notifiqui's en forma legal a l'intere
ssat, amb indicació dels recursos que hi pot interposar, òrgans i
termini per a interposar-los.
Ho mana i signa en Josep Ml! Salvatella i Suñer, Alcalde-President
de l'Ajuntament de Llançà, en el lloc i data al principi assenyalats.
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AJUNTAMENT
\�<DE ,

LLANCÀ '-4IVC�
,

(ALT EMPORDÀ)

D E e RET .- A la Vila de Llançà, a disset de març de mil nou
-cents vuitanta-nou

VIST l'informe emès en data 10 de març d'enguany per la Policia
Local d'aquest Ajuntament.

VIST l'informe que sobre el particular ha emès el senyor
Secretari d'aquesta Corporació.

ATÈS que el senyor JOSEPH SEMAL està fent al carrer Port de la
Selva núm. 18 actes d'edificació dels relacionats a l'apartat 1 de l
'article 1er. del Reglament de Disciplina Urbanística, consistents en

la construcció d'una terrassa a la part posterior de l'habitatge de 4
x 1 metres i una barbacoa en la part anterior els quals es realitzen
sense llicència .

VISTES les facultats que em confereixen els articles 184 de la
Llei del Sòl i 29 del Reglament de Disciplina Urbanística,

DEC RET O:
Primer.- SUSPENDRE com a mesura cautelar, els actes d'�dificació o ús
del sòl que fa el senyor JOSEPH SEMAL al carrer Port de la Selva núm.
18, consistents en la construcció d'una terrassa i una barbacoa.
Segon.- En el termini de dos mesos, comptats des del dia següent al
de la recepció de la notificació d'aquest decret, l'interessat haurà
de sol·lici tar llicència municipal i se li comunica que, transcorregut
aquest termini sense haver donat compliment al requerit anteriorment
se'n donarà compte al Ple de l'Ajuntament perquè acordi la demolició
de les obres a càrrec de la persona interessada i n'impedeixi així,
definitivament els usos a què estaven destinades.

Ho mana i signa en Josep Mª Salvatella i Suñer, Alcalde-Presi
dent de l' Ajuntament de Llançà, en el lloc i data assenyalat al
principi, davant meu el Secretari que certifico.

davant meu



degudament senyalitzat,
suficient.

A l'acompliment de les mesures correctores que figuren en el projecte
tècnic de l'expresada activitat unit a l'expedient

En cap cas es podrà començar a exercir-se l' acti vi tat abans d' ha
ver-se obtingut l'acta de comprovació favorable.

Per obtenir aquesta acta el peticionari haurà de sol�icitar de
l' Ajuntament que efectui l' oportuna visi ta d'inspecció. A la so LLí.c

í

tud
s'acompanyarà una certificació del Tècnic Director de les ·obres i
i ns t.a l-Lac

í

ons , en la que s' especifiqui la conformi tat d '

aquestes obres i
insta�lacions a la llicència que les ampara.

Les obres i treballs d'insta�lació dels condicionants anteriors
hauràn d'estar acabades dintre del termini de tres mesos, comptats des de
la data de la rebuda de la present resolució.

3er.- APROVAR la liquidació de taxes que ascendeix a la quantitat de
SETZE MIL CINCCENTES PESSETES (16.500 PTA) ..

NOTIFIQUI'S a l'interessat el present decret d'aquesta Alcaldia
indicant els recursos que hi corresponguin i esteneu l'oportuna llicència
desprès que hagin estat pagats prèviament els drets corresponents.

Manat i signat pel senyor Alcalde en el lloc i data assenyalats al
principi, davant meu el Secretari de que certifico.

la pressió

AJUNTAMENT
DE

LLANCÀ
,

(ALT EMPORDÀ)

DEC R E T.- A la Vila de Llançà, a vint-i-un de març de mil nou-

cents vuitanta-nou.
Un cop vist l'informe emès a Girona el dia 28 de febrer de 1989 per

la Comissió Territorial d'Indústries i Activitats Classificades, en tràmit
de qualificació de la soll

í

c
í

tud de llicència municipal incoada per SUBE
ROLITA S. A. , per a la INSTA1LACIÓ DE PLANTA DE FORMIGÓ al carrer Paratge
Madras ,segons el qual hom procedeix a qualificar l' esmentada activi tat
com a MOLESTA, per sorolls i pols informant-la FAVORABLElvlENT amb condi
cions.

I un cop vist l'informe d'aquesta Comissió de Comerç,
DECRETO:
ler.- CONCEDIR l'esmentada llicència d' instaHació de PLANTA DE FOR-

MIGÓ
20n.- CONDICIONADA: A la t ns t.a I'Lac

í ô

d'un hidrant de
i sempre i quan hi hagi el cabal i

100 mim.

Davant meu,

•



AJUNTAMENT
DE

LLANCÀ
,

(ALT EMPORDÀ)

DEC R E T.- A la Vila de Llançà, a vint-i-un de març de mil nou-
cents vuitanta-nou.

Un cop vist l'informe emès a Girona el dia 28 de febrer de 1989 per
la Comissió Territorial d'Indústries i Activitats Classificades, en tràmit
de quali ficació de la so LLí c

í

tud de llicència municipal incoada per DIEGO
SANCHEZ FARIÑA, per a la instal·lació al carrer Av. Europa núm. 38 ,segons
el qual hom procedeix a qualificar l'esmentada activitat com a MOLESTA in
formant-la FAVORABLEMENT amb condicions.

I un cop vist l'informe d'aquesta Comissió de Comerç,
DECRETO:

ler.- CONCEDIR l 'esmentada llicència d' instaHació de TALLER DE SE
RRALLERIA .

2on.- CONDICIONADA: A la instal·lació d '
un hidrant de

sempre i quan hi hagi el cabal
100 mim.

degudament senyalitzat, i

suficient.
A l'acompliment de les mesures correctores que figuren en el projecte

tècnic de l' expresada activi tat uni t a l' expedient . L' escala ha de ser

sector d'incendi i manca una sortida peatonal.
En cap cas es podrà començar a exercir-se l' activi tat abans d' ha

ver-se obtingut l'acta de comprovació favorable.
Per obtenir aquesta acta el peticionari haurà de so�licitar de

l' Ajuntament que efectui l' oportuna visi ta d'inspecció. A la sol·lici tud
s'acompanyarà una certificació del Tècnic Director de les obres i

instal·lacions, en la que s'especifiqui la conformitat d'aquestes obres i
insta�lacions a la llicència que les ampara.

Les obres i treballs d'insta�lació dels condicionants anteriors
hauràn d'estar acabades dintre del termini de tres mesos, comptats des de
la data de la rebuda de la present resolució.

3er.- APROVAR la liquidació de taxes que ascendeix a la quantitat de
SETZE MIL, �INCCENTES (16.500 PTA) ..

NOTIFIQUI'S a l'interessat el present decret d'aquesta Alcaldia
indicant els recursos que hi corresponguin i esteneu l'oportuna llicència
desprès que hagin estat pagats prèviament els drets corresponents.

Manat i signat pel senyor Alcalde en el lloc i data assenyalats al
principi, davant meu el Secretari de que certifico.

i la pressió

'ALCALDE, Davant meu



AJUNTAMENT
DE

LLANCÀ
,

(ALT EMPORDÀ)

,. t

D E e RET .- A la Vila de Llançà, a vint-i-vuit de març de mil
nou-cents vuitanta-nou.

VIST l'informe emès en data 23.03.1989 per l'Encarregat dels
Serveis Tècnics Municipals •

VIST l'informe que sobre el particular ha emès el senyor
Secretari d'aquesta Corporació.

ATÈS que la Societat CUBEONA, S.A. està fent al carrer Jaume I,
núm. 3 actes d'edificació dels relacionats a l'apartat 1 de l'article
1er. del Reglament de Disciplina Urbanística, consistents en la cons
trucció d'habitatges els quals no s'ajusten al projecte presentat i
autoritzat pel que fa referencia al Bloc núm. 2 •

VISTES les facultats que em confereixen els articles 184 de la
Llei del Sòl i 29 del Reglament de Disciplina Urbanística,

DEC RET O:

Primer.- SUSPENDRE com a mesura cautelar, els actes d'edificació a ús
del sòl que fa la Societat CUBEONA, S.A. al carrer Jaume I, núm. 3,
consistents en la construcció d'habitatges al Bloc núm. 2 .

Segon.- En el termini de dos mesos, comptats des del dia següent al
de la recepció de la notificació d'aquest decret, l'interessat haurà
de ajustar les obres del Bloc núm. 2 al projecte autoritzat i se li
comunica que, transcorregut aquest termini sense haver donat compli
ment al requerit anteriorment se'n donarà compte al Ple de l'Ajunta
ment perquè acordi la demolició de les obres a càrrec de la persona
interessada i n'impedeixi així, definitivament els usos a què �staven
destinades.

Ho mana i signa en Josep Mª Salvatella i Suñer, Alcalde-Presi
dent de l' Ajuntament de Llançà, en el lloc i data assenyalat al
principi, davant meu el Secretari que certifico.



AJUNTAMENT
DE

LLANCÀ
,

(ALT EMPORDÀ)

DEC R E T.- Llançà, dotze d'abril de 1.989.

SUSPESOS, pel decret de l'Alcaldia de data 28 de març de 1989,
els actes d'edificació que feia CUBEONA, S.A. al carrer jaume
I, núm. 3, dels relacionats a l' apartat 1 de l' article 1er.

del Reglament de Disciplina Urbanística, consistents en la

construcció d'habitatges (bloc núm. 2 del projecte autoritzat),
perquè no s'ajustaven al projecte autoritzat, i

ATÈS que el senyor José Manuel Infiesta Monterde, en nom de

CUBEONA, S.A. manifesta, en escrit de data 31.03.1989, que

ha ajustat les obres del bloc 2 a la llicència, i que l'Arquitecte
Assessor Municipal, en el seu informe de data 4-4-1989, corrobora

aquesta asseveració i proposa que s'aixequi la suspensió, aquesta

AIXECAR la suspensió dels actes d ' edificació del bloc núm.

2 i declarar que les obres han quedat ajustades a la llicència

atorgada.

Alcaldia HA RESOLT:

Ho mana i signa l' Alcalde-President de l' Ajuntament de Llançà,
En Josep Mª Salvatella i Suñer, davant meu el Secretari que

certifico.



AJUNTAMENT
DE

LLANCÀ
,

(ALT EMPORDÀ)

cents vuitanta-nou.

D E e RET.- A la Vila de Llançà, a catorze d'abril de mil nqu--
.

D'acord amb l'informe emès per l'Arquitecte Assessor Municipal de

data 13 d ' abril de 1989 , en relació a la Lns t.aLl ac í.ó de BAR , si

tuat al carrer Avinguda Europa s/n. , del que és titular el senyor

SALVADOR GONZALEZ VALENCIA .

DEC RET O:

Primer.- ATORGAR llicència d'obertura i funcionament a l'esmentada

activi tat, pel fet d ' haver-se complert els requisits i haver-se

adoptat les mesures correctores adequades.

Segon.- Comunicar aquest decret a la Comissió d'Indústries i

Activi tats Classificades i als Serveis Territorials del Joc i de

l'Espectacle.
Ho mana i signa en Sr. Alcalde-President de l'Ajuntament de Llançà,
En Josep Mª Salvatella i Suñer, davant meu el Secretari, que

certifico.

Signat: Josep Mª Salvatella i Signat: Narcís Subirats i Reynal.



AJUNTAMENT
DE

LLANÇÀ
(ALT EMPORDÀ)

D E e R E T.- A la Vila de Llançà a disset
de abril de mil nou-cents vuitanta -nou.

RESULTANT que dels informes emessos pels Serveis Tècnics
Municipals, consta que el terreny propietat del Sr. JUAN

SALVAT. SOLER , situat al carrer Ramón Muntaner núm. 11-------------------

es troba ple de malessa amb alt perill i risc d'incendi.

VIST l'article 10 del Reglament de Disciplina urbanisti
ca, del qual resulta que els propietaris de terrenys, urba
nitzacions, edificacions i rètols, tindràn queitenir-los en
condicions de seguretat, salubritat i ornat públic.

�VIST aixi mateix l'anterior article Bn els seus apartats2 i 3, aquesta ALCALDIA, HA RESOLT:

REQUERIR al senyor JUAN SALVAT SOLER -

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

z'e bud a+dé La notificaci6 de la present resoluci6, procedeixi
a netejar l'esmentat terreny.

ADVERTIR al sr. JOAN SALVAT
, que en cas d'incomplimentdel 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 reso�ució anterior i notifiqui's en for
ma legal a l'interessa.t.

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

L'ALCALDE-PRESIDENT;

-=1�====-\:
davant meu,



AJUNTAMENT
DE

LLANCÀ
•

(ALT EMPORDÀ)

D E e R E T.- A la Vila de Llançà a dinou d'abril de mil nou-cents
vuitanta-nou.

VIST l'expedient que es tramita per la reparació de les goteres
de la teulada del Pavelló d'Esports que sembla provenen de les juntes
de les planxes.

ATÈS que en data 18 de gener d '

enguany va dirigir-se un escrita
l'empresa que va construir la teulada, CONTVI, S.A., requerint-lo
perquè en el termini de 10 dies procedís a realitzar els corresponents
treballs, tinguen en compta que les obres del Pavelló es troben
dins el termini de garantia.
ATÈS que el 16 de febrer passat, I 'empresa CONTVI, S.A. va contestar
al requeriment referit anteriorment, manifestant que desprès d'una
visi ta d' obres juntament amb els Tècnis Municipals, es va detectar
el problema, i per solucionar el mateix, l' empresa estaba totalment
predisposada a subsanar la deficiència, si bé el termini de 10 dies
assenyalats eran insuficients.

ATÈS que practicament han transcorregut tres mesos des del requeriment
inicial de l' Ajuntament i dos mesos des de l' escri t de CONTVI, S. A. ,

sense que s' hagin so Ll.uc í.onat les deficiències, aquesta Alcaldía
HA RESOLT:

2on.- Transcorregut l'esmentat termini

problema, es procedirà a la realització
empresa, les despeses dels quals aniràn
té dipositada CONTVI, S.A.

COMPLEIXI'S la resolució anterior i notifiqui's en forma legal a

sense haver so l-Luc
í

onat. el
dels treballs per una altre
amb càrrec a la fiança que

ler.- REQUERIR a l'empresa CONTVI, S.A. perquè procedeixi a la repara
ció de la teulada del PAVELLO D' ESPORTS a fí d' evi tar les goteres
existents, d'acord amb les directrius de l'Arquitecte Municipal
Director de les Obres. Els esmentats treballs hauràn d ' estar acabats
per abans del dia 28 d'abril actual.

l'interessat.

Ho mana i signa en Josep Mª Salvatella i Suñer, Alcalde-President
de l'Ajuntament de Llançà, davant meu, el Secretari que certifico.

L'ALCALDE-PRESIDENT;



AJUNTAMENT
DE

LLANCÀ
,

(ALT EMPORDÀ)

VIST el recurs de reposició formulat per la senyora Mª Esther Cer
nuda Barrios, actuant com a Directora Provincial del Insti tut
Social de la Marina a Barcelona, registrat en aquestes dependències
municipals amb data 16 de gener d'enguany, núm. 173 del Registre
d'Entrades, contra el Decret d'aquesta Alcaldia del 2 de desembre
de 1988, concedint llicència municipal per a la Lns ta l-lac í.ó
de Bar al senyor FRANCISCO LEON ROMERO.

Que el senyor Luis
de Bar, per atenció
Social de la Marina,
llicència d' instaHació
al esmentat Institut,
de la llicència atorgada

León Ramera té un contracte d'explotació
i esbarjo dels beneficiaris del Insti tut
i que per tractar-se d 'una concessió la

de Bar hauria de concedir-se directament
per la qual cosa demana la revocaClO

al senyor Francisco León Romero.

RESULTANT que el recurrent essencialment basa la seva reclamació:

ATÈS que s'ha tramitat l'expedient de conformitat amb el procedi
ment assenyalat en el Reglament d'Activitats Classificades.

VIST l' article 12 del Reglament de Serveis de les Corporacions
Locals, aquesta Alcaldia HA RESOLT:

Primer.

Sra. Mª

SOCIAL

Alcaldia

DESESTIMAR el

Esther Cernuda
DE LA MARINA a

de data 2 de

recurs de reposició interposat per la
Barrios, en representació del INSTITUT

Barcelona contra el decret d'aquesta
desembre de 1988 pel qual s'atorgaba

llicència d'obertura de Bar al senyor Francisco Leon Romero,per -

quant la llicència atorgada ve amparada amb el procediment legal
ment establert i les mateixes s'atorguen llevat el dret de propie
tat ni perjudici de tercers, tota vegada que les relacions contra£
tuals entre el Insti tut Social de la Marina i el titular de
la explotació, no correspont a aquesta Alcaldia dirimir-les.

Compleixi's l' acord anterior i notifiqui' s en forma legal als
interessats en l'expedient.
Ho mana i signa l' Alcalde-President de l' Ajuntament de Llançà,
En Josep Mª Salvatella i Suñer, davant meu, el Secretari que
certifico.

E-PRESIDENT, Davant meu

SECRETARI,



AJUNTAMENT
DE

LLANCÀ
,

(ALT EMPORDÀ)

vuitanta-nou.

DEC R E T.- A la Vila de Llançà a vint-i-un d'abril de mil nou-cents

VIST l'informe emés per l'Arquitecte Assessor Municipal en data 18.04.89,
en el que s' acredi ta que en motiu de Le s obres realizades per la Sra.
CHRISTIANE FLEMAL al carrer Oix s/n, s'ha envaït amb unes escales
la zona de tres metres de reculades.

Aquesta Alcaldía en ús de les facultats que li confereix la legislació
vigent, HA RESOLT:

1er.- REQUERIR a la senyora CHRISTIANE FLEMAL, perquè dinter del termini
d "un mes a comptar des de la data de la rebuda de la notificació de
la present resolució, procedeixi a retirar les esmentades escales.

Compleixi's la resolució anterior i notifiqui's en forma legal a l'inte
ressada.

2on.- ADVERTIR a la Sra. CHRISTIANE FLEMAL que en cas d'incompliment
del requerit en el termini assenyalat es procedirà a iniciar expedient
sancionador i d'enderrocament de les dites escales.

Davant meu

EL SECRETARI ,

Ho mana i signa en Josep Mª Salvatella i Suñer, Alcalde-President
de 1 'Ajuntament de Llançà, en el lloc i data al principi assenyalat,
davant meu el Secretari que certifico.

L'ALCA DE-PBESIDENT,



AJUNTAMENT
DE

LLANCÀ
,

(ALT EMPORDÀ)

DEC R E T.- A la Vila de Llançà a vint-i-un d'abril de mil nou-cents
vuitanta-nou.

VIST l'informe emés per l'Arquitecte Assessor Municipal de data 18.04.89,
en el que s'acredita que la senyora HILARIA BEJARANO PIÑERO ha construit
uns esgraons davant el garatge de la seva casa i al lloc on tindrà
que pasar la vorera. Atès que l'obra de construcció del habitatge
s'ha acabat i no ha construït la vorera.

Aquesta Alcaldia en ús de les facultats que li confereix la legislació
vigent HA RESOLT:

1er. - REQUERIR a la Sra. HILARIA BEJARANo, perquè dintre del termini
de DEU DIES comptats des de la rebuda de la notificació de la present
resolució procedeixi a retirar els esmentats esgraons.

2on.- REQUERIR a la Sra. HILARIA BEJARANO perquè en el termini d'un
mes procedeixi a la construcció de la vorera.

3er.- ADVERTIR a la Sra. BEJARANO que en cas d'incompliment del que
s'ha requerit en els dos puns anteriors, aquest Ajuntament procedirà:

a).- A 1 'enderrocament dels esgraons construïts per on té que pasar
la vorera.

b) .
- A la construcció de la vorera, fent ús de la part de l' aval que

té dipositat.
En ambdòs casos es farà pel sistema d' execució subsidiària amb les
depeses a càrrec de l'interessada.

Compleixi's la resolució anterior i notifiqui' s en forma legal a la
interessada.

Ho mana i signa
meu el Secretari que

de Llançà, davant

L'ALCA DE-PRESIDENT;
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DEC RET: - A la Vila de Llançà a vint-i-un d' abril de mil nou

cents vuitanta-nou.

VIST l'informe emés en data 18.04.1989 per l'Arquitecte Assessor
Municipal, en el qual s' acredi ta que la promotora RESIDENCIAL LLANÇÀ,
S.A. no ha realitzat les voreres en relació a les obres de construcció
d'apartaments que ha realitzat al carrer Sirena.

1er. - REQUERIR a RESIDENCIAL LLANÇÀ, S. A. perquè dintre del termini
d'un mes procedeixi a la realització de les voreres del carrer Sirena,
davant els apartament que va construir.

Aquesta Alcaldia en ús de les facultats que li confereix la legislació
vigent, HA RESOLT:

2on.- ADVERTIR a RESIDENCIAL LLANÇÀ, S.A. que transcorregut l'esmentat
termini sense haver-ho fet, ho farà aquest Ajuntament pel sistema
d'execució subsidiària, i amb les despeses a càrrec de l'aval que
la requerida va aportar a aquest Ajuntament.

Compleixi's la resolució anterior i notifiqui's en forma legal a

l'interessat.

Davant meu,
EL SECRETARI,

Ho mana i signa en Josep Mª Salvatella i Suñer, Alcalde de l'Ajuntament
de Llançà, en el lloc i data al principi assenyalats., davant meu,
el Secretari que certifico.

L'ALCALD -PRESIDENT;
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DEC R E T.- A la Vila de Llançà a vint-i-un d'abril de mil nou-cents -

vuitanta-nou.

ATÈS que segons l'informe emés per l' Arqui tecte Assessor Municipal,
de data 18.04.1989, s'ha constatat que la promotora HOGAR y PLAYA,
S. A. en motiu de les obres que realitza al carrer Sarnella num. 5
han abocat terres procedents del rebaix, a la zona verda del carrer

Victor Català.

Aquesta Alcaldia en ús de les facultats que li confereix la legislació
vigent, HA RESOLT:

1er.- REQUERIR a HOGAR y PLAYA, S.A. perquè dintre del termini de

DEU DIES comptats des del dia següent al de la data de la rebuda
de la notificació de la present resolució, deixi expédi ta de terres

l'esmentada zona verda reposant-la al seu estat inicial.

2on.- ADVERTIR al HOGAR y PLAYA, S.A.

requerit en el termini assenyalat, ho

ús del sistema d'execució subsidiària,
de HOGAR y PLAYA, S.A.

Que se iniciarà expedient sancionador per desobediència la Autoritat

Municipal i s'en donarà compta al Jutjat d'Instrucció de Guàrdia
de Figueres, als efectes pertinents.

que en cas d'incompliment de

farà aquest Ajuntament fent

amb les despeses a càrrec

Compleixi's la resolució anterior i notifiqui's en forma legal a

l'interessat.

Davant meuDE-PRESIDEN ,

EL
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'D E CRE T:- A la Vila de Llançà a vint-i-un d'abril de mil nou-cent
vuitanta-nou.

VIST l 'expedient que es tramita sobre la legalitat de l 'activitat de la
Discoteca �ROAC a conseqüencia de denúncia formulada i escrit de la Comissió
Territorial d'Indústries i Activitats Classificades de Girona.

ATÈS que iniciat l' expedient, es va donar audiència a l'interessat perquè
en el termini de QUINZE DIES formulés les a l-Legac ions i presentés els
documents i justificants que estimés convenients.

ATÈS que pel Sr. GARRIGA es varen aportar els següents documents:

a}.- Fotocòpia de LLicència Fiscal a nom del Sr. FRANCISCO GARRIGA COROMINAS,
amb inici d'activitat 01.07.1979.

b}.- Fotocòpia de l'escrit de l'Alcaldia de data 01-08-73 concedint llicència
al Sr. Josep Malats Marbá i Francisco Garriga Corominas per Lns ta l.Lar
una Sala de Festes anomenada CROAC al carrer La Bateria.

c}.- Fotocòpia LLicència d'obertura a nom de José Malats Marbá i Francisco -

Garriga Corominas del mes d'agost de 1.973.

d}.- Fotocòpia del rebut de taxes per LLicència d'obertura del 12.09.83
a nom dels senyors Josep Malats i Francisco Garriga.

e}.- Fotocòpia de l'escrit del Govern Civil del 09.09.79 autoritzant l'ober
tura i funcionament de la Sala de Festes a l' aire lliure CROAK als senyors
Josep Malats Marbá i Francisco Garriga Corominas.

ATÈS que consultat l'expedient obrant en aquestes
que per aquest Ajuntament va atorgar-se Llicència,
corresponent expedient assenyalat en el Reglament
de 30-11-1961.

dependències resulta

sense trami tar-se el

d'Activitats Molestes

ATÈS que en virtud de Decret d'aquesta Alcaldia del 14 de febrer d'enguany,
va requerir-se al Sr. Francisco Garriga Corominas perquè en el termini
de dos mesos aportés projecte tècnic a fí d'adeqüar l'activitat al contingut
del Reglament General de Policía d'Espectacles Públics R.D. 2816/82.

ATÈS que el senyor Francisco Garriga Corominas en data 24 de febrer d'enguany
va presentar un escrit al�egant que amb la documentació presentada anteriorment
havia demostrat que el seu establiment està degudament legalitzat.

ATÈS que realitzada visi ta d'inspecció al local referit per l' Arqui tecte
Assessor Municipal, resulta com a problemes a sol�ucionar per ajustar
se a la normativa del R.D. 2810/82 i Reglament d'Activitats Classificades:

. . . / . . .



Davant meu

. . . / . . .

a).- El perill que representa la falta d'accés davant de l'entrada o sortida

principal, ja que s'accedeix directament des del carrer a l'espai
destinat a l'activitat.

b).- L'instaHació elèctrica és incorrecte.

c).- La Lrrs ta l-lac í.ô dels sanitaris està molt abandonada; els paviments
són irregulars i en general el seu abandó és important.

d).- Els aparells de reproducció musical, al tractar-se d 'un local obert

i que l' activi tat es desenvolupa durant la nit, impedeix el descans

dels habitants del entorn. Per tant procedeix la realització de

obres d'insonorització de l'establiment que resultin necessàries.

ATÈS que segons es desprèn de la documentació obrant a l'expedient, st ha

produït una variació en la titularitat de l'activitat de la discoteca,

ja que inicialment figuraba a nom dels senyors JOSE MALATS MARBÁ i FRANCISCO

GARRIGA COROMINAS.

VISTA la Disposició Transi tòria del Reial Decret 2816/82 i articles 29

i següents del Reglament d'Activitats Molestes, aquesta Alcaldia HA RESOLT:

Primer. - No pendre en consideració l' escri t presentat pel senyor FRANCISCO

GARRIGA COROMINAS, tota vegada que segons es desprèn de l' informe tècnic

la Discoteca CROAK té deficiències en les Lns t.aFlac i ons i produeix molèsties,

per la qual cosa han d'adoptar-se les mesures correctores pertinents.
A més s'hauria de regularitzar la titularitat de l'establiment.

Segon.- REQUERIR al senyor FRANCISCO GARRIGA COROMINAS, perquè en l'improrro

gable termini d'un mes aporti projecte tècnic que assenyala l'article

29 del Reglament d ' Activi tats Molestes, a fí d ' adaptar l' activi tat a la

normativa legal vigent i donar ao l-Luc i
ó

als problemes exposats anteriorment

inclosa la insonorització de la Discoteca.

Tercer.- ADVERTIR al Sr. FRANCESC GARRIGA COROMINAS que en cas d'incompliment

del que es requereix en el punt precedent en el termini assenyalat, aquesta
Alcaldía procedirà d' acord amb el que estableix l' article 38 del Reglament
de 30 de novembre de 1961 i article 82 del Reial Decret 2816/1982; que pot __

arribar a la retirada rie la llicència amb laconseqüent claussura del local.

Compleixi's el decret anterior i notifiqui's en forma legal a l'interessat.

Ho mana i signa l'Alcalde-President de l'Ajuntament de Llançà, en Josep Mª -

Salvatella i Suñer, davant meu el Secretari de que certifico.

EL SECRETARi,

1:'
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DEC R E T.- A la Vila de Llançà a a nou de maig del mil
nou-cents vuitanta-nouo

VIST l'informe emês per la Policia Municipal en el �ue es

fa constar �ue la Gelateria NIT i DIA de la Plaça Major -

d'�uesta localitat tia instal.lat una ma�uesina més gran
�ue la d'altres anys.

ATES que els Serveis Tècnics Municipals han comprovat les
mides de l'esmentada marquesina i acompanya croquis de les
mides que efectivament son mês grans que les concedides en

anys anteriors.

L'Alcalde en Funcions en ús de les facultats que li confe
reix la llegislaci6 vigent, HA RESOLT:

Ler ,» REQUERIR a la Sra. JORDINA BARRAGAN SMJCHEZ, propieta
ria de la Gelateria Nit i Dia perquè en el termini de CINC
DIES a comptar des de la rebuda de la present notificaci6,
procedeixi a adequar a l'ocupaci6 i alçada que tê ator�,des
en la llicència.

20n.- Que en cas d'incompliment serà retirada la marquesina
pels Serveis Municipals amb càrrec a la Sra. Barragan, amb
imposici6 de la corresponent sanci6, de tot el qual es dona
rà compte al Jutjat d'Instrucci6.

Ho mana i signa en Lluís Casellas i Donat, Alcalde en Funcions

de l'Ajuntament de Llançà, en el lloc i data al principi asse

nyalats, davant meu el Secretari acctalo de que certifico.

a

o

O

1-

e

a

!t

It

:a

It

El Secretari acetal.
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DEC RET .-

Havent-me d'absentar de la Localitat per -

assumptes relacionats amb la Diputaci6 Provincial del
dia 10 al 15 de maig d'enguany, delego al primer Ti-

nent d,Alcalde, Sr. LLUrS CASELLAS i DONAT, perquè dg
rant l'esmentat termini em substitueixi pel desenvolg
pament de les funcions de competència d'aquesta A1cal
dia.

Ho mana i signa, el Sr. Alcalde President,
En Josep M. Sa1vate11a i Suñer, a la Vila de Llançà -

el nou de maig de mil nou-cents vuitanta-nou.

Davant meu,
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DEC R E T.- A la Vila de Llançà, a onze de maig de mil nou-cents
vuitanta-nou.

Un cop vist l'informe emès a Girona el dia 25 d'abril de 1989 per la
Comissió Territorial d'Indústries i Activitats Classificades, en tràmit de
quali ficació de la soHici tud de llicència municipal incoada per CARLES
LLOVERAS TUBERT per a la instaHació de CARNISSERIA al carrer La Creu
núm. 11 ,segons el qual hom procedeix a qualificar l'esmentada activitat
com a MOLESTA per olors i sorolls, informant-la FAVORABLEMENT amb condi
cions.

I un cop vist l'informe d'aquesta Comissió de Comerç,
DECRETO:

1er.- CONCEDIR l'esmentada llicència d'instaHació de CARNISSERIA.
20n.- CONDICIONADA: A la instaHació d'un hidrant de 100 mim. 95

degudament senyalitzat, i sempre i quan hi hagi el cabal i la pressió
suficient.

A l'acompliment de les mesures correctores que figuren en el projecte
tècnic de l'expresada activitat unit a l'expedient. El magatzem ha de ser

sector d'incendi RF.120 ..
En cap cas es podrà començar a exercir-se l' activi tat abans d' ha

ver-se obtingut l'acta de comprovació favorable.
Per obtenir aquesta acta el peticionari haurà de sol-lici tar de

l' Ajuntament que efectui l' oportuna visi ta d'inspecció. A la sol-licitud

s'acompanyarà una certificació del Tècnic Director de les obres i

instal-Iacions, en la que s' especifiqui la conformi tat d' aquestes obres i

installacions a la llicència que les ampara.
Les obres i treballs d'installació dels condicionants anteriors

hauràn d'estar acabades dintre del termini de tres mesos, comptats des de
la data de la rebuda de la present resolució.

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

NOTIFIQUI'S a l'interessat el present decret d'aquesta Alcaldia
indicant els recursos que hi corresponguin i esteneu l'oportuna llicència
desprès que hagin estat pagats prèviament els drets corresponents.

l'IIanat i signat pel senyor Alcalde en el lloc i data assenyalats al

principi, davant meu el Secretari de que certifico.

Davant meu,

Signat; Lluis Casellas i Donat, Signat: Narcís Subirats i Reynal
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DEC R E T.- A la Vila de Llançà, a onze de maig de mil nou-cents

vuitanta-nou.
Un cop vist l'informe emès a Girona el dia 25 d'abril de 1989 per la

Comiqsió Territorial d'Indústries i Activitats Classificades, en tràmit de

L�---q-u-a""'1-""iITC'aC"i0_ sol'lici tud de llicència municipal incoada per CARLES
LLOVERAS TUBERT , per a la lnsta-l-l-ació de CARNISSERIA al carrer. La Creu

núm. 11 ,segons el qual hom procedeix a qualificar l'esmentada activitat
com a MOLESTA per olors i sorolls, informant-la FAVORABLEMENT amb condi
cions.

I un cop vist l'informe d'aquesta Comissió de Comerç,
DECRETO:

ler.- CONCEDIR l'esmentada llicència d'instaHació de CARNISSERIA.
2on.- CONDICIONADA: A la instaHació d'un hidrant de 100 mim. 0

degudament senyalitzat, i sempre i quan hi hagi el cabal i la pressió
suficient.

A l'acompliment de les mesures correctores que figuren en el projecte
tècnic de l'expresada activitat unit a l'expedient. El magatzem ha de ser

sector d'incendi RF.120 •.

En cap cas es podrà començar a exercir-se l' acti vi tat abans d' ha
ver-se obtingut l'acta de comprovació favorable.

Per obtenir aquesta acta el peticionari haurà de so l-Lí c i tar de
l' Ajuntament que efectui l' oportuna visi ta d'inspecció. A la so H Lc i tud

s'acompanyarà una certificació del Tècnic Director de les obres i
í

ns ta l-lac
í

ons , en la que s' especifiqui la conformi tat d' aquestes obres i

í.ns t.a Ll.ac
í

ons a la llicència que les ampara.
Les obres i treballs d'

í

ns ta l-Lac
í ô

dels condicionants anteriors
hauràn d'estar acabades dintre del termini de tres mesos, comptats des de
la data de la rebuda de la present resolució.

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

16.500 PTA.

NOTIFIQUI'S a l'interessat el present decret d'aquesta Alcaldia
indicant els recursos que hi corresponguin i esteneu l'oportuna .llicència

desprès que hagin estat pagats prèviament els drets corresponents.
Manat i signat pel senyor Alcalde en el lloc i data assenyalats al

da -t- eu el Secretari de que certifico.

Signat: LLuis Casellas i Donat. Narcís Subirats i Reynal



Signat: Lluis Casellas i Donat, Signat: Narcis Subirats i Reynal.

AJUNTAMENT
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DEC RET.- A la Vila de Llançà a onze de maig de mil nou-cents
vuitanta-nou.

ATES que per 13 de juliol de 1989, es

va resoldre :

"ler.- DEIXAR SENSE EFECTE parcialment el Decret de retirada temporal
de llicència d'obertura i funcionament, i en conseqüència autoritzar
l' activitat de Bar en la part del mateix denominada "área b" del local
si tuat al carrer Cabrafiga núm 101er. cantonada CI Ebre núm. 2
del qual és titular el Sr. JOSE MALATS MARBA.
2on.- MANTENIR la SUSPENSIÓ de la llicència i per tant amb clausura
i cessament d'activitat en l'anomenada "área a" del Bar a que fa referenc
el present Decret.

3er.- REQUERIR al senyor JOSE MALATS MALATS MARBÁ perquè en el termini
de QUINZE DIES aporti el Certificat de l' Arqui tecte Director de les
obres, Sr. Manel Anglada, acreditatiu de que les obres s' han realitzat
sota la seva direcció i de conformi tat amb els detalls del projecte
i demés indicacions senyalades durant la execució de les obres. "

ATÈS que de la comprovació de l'expedient resulta que no s 'ha aportat
el certificat requerit en l'anterior punt 3er.

Aquesta Alcaldia en ús de les facultats que li confereix la legislació
vigent HA RESOLT:

ler.- REQUERIR al Sr. JOSE MALATS MARBA, perquè dintre del termini
de DEU DIES, comptats des del següent al de la rebuda de la notificació
del present decret, aporti el certificat que se li va requerir en

el punt 3er. del Decret de data 13 de juliol de 1988.

2on.- ADVERTIR al senyor MALATS que transcorregut l'esmentat termini
sense haver-ho verificat, aquesta Alcaldia adoptarà les mesures que
resul tin necessàries, que poden arribar a la clausura del Bar en cas
de manca de seguretat del mateix.

COMPLEIXI'S la resolució anterior i notifiqui's en forma legal als
interessats.

Ho i i Donat,
i data

Alcalde en funcions de
al principi assenyalat,

mana

davant
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DEC RET.- A la Vila de Llançà a dinou de maig de mil nou-cents
vuitanta-nou.

VISTA la resolució al Sr. Director General de Ports i Costes, de data
21 d'abril de 1989.

VISTA l'acta subscrita pels membres assistents a la Comissió constituída
al efecte amb representants dels diferents Organisme convocats el dia
4 d'abril de 1989.

a).- Abans de Lns t.a Iû.a't el servei referit en el punt anterior, haurà
de aportar la quantitat de 50.000 PTA. en me t.à l-I

í

o o aval bancari,
en concepte de dipòsit per a respondre de les poe's í.b Le s despeses d' aixe
cament de la Lns t.a I-Lac

í ó

explotada. El referir dipòsit serà retornat
una vegada s 'hagi desmontat la Lns t.a I'l.ac i.ó de temporada.

VISTES les prescripcions contingudes en l'acta esmentada.

AQUESTA ALCALDIA, HA RESOLT:

1er.- REQUERIR als concessionàris dels serveis situats a les diferentes
platjes d'aquesta Vila, perquè dongui compliment als segUents condicio
nats:

b) Amb independència de les concessions permanents, la superficie màxima
dels quioscos de temporada serà de 10 metres cuadrats i en ells s'expen
dràn únicament gelats i begudes envassades i no es permetran Lrrs t.a lLac i.on s

d'aigua potable ni residuals.

. . . / . . .

c).- Caldrà obtenir de l'Autoritat de Marina el corresponent permís
per a totes aquelles activitats que s'hagin de desenvolupar a l'aigua.

d).- Els materials a utili tzar en les Lns t.a l.Lac í.ons de temporada seran

totalment desmuntables, proscribint-se qualsevol element d'obra fitxa.

e) .
- Par-a I-Le l.amerrt a la línia de costa,

ment per a pas públic una franja de 6
des de la riba.

es deixarà lliure permanent�-�
metres d ' amplada com a mínim,

f) .
- L' adjudicatàri de la Lris t.a l-Lac

í ó

existent en la platja amb caràcter
temporal, així com els concessionaris d ' Lns t.a LLac i ons permanents en
la mateixa seran responsables de la neteja de l'entorn de la installació
en un radi mínim de 25 metres.

2on.- L'incompliment de les anteriors prescripcions comportarà la inicia
ció d ' expedient per procedir a la clausura de les instal·lacions.
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DEC R E T.- A la Vila de Llançà a vint-i-dos de maig de mil nou-

cents vuitanta-nou.

Havent-se formulat queixes sobres les molèsties que causa la societat
APASA al carrer Nicolás Salmerón núm. 14, la qual té una indústria
dedicada a la fabricació i venda de pa, la qual no té la preceptiva
llicència municipal d' instal·lació, obertura i funcionament.

ATÈS que les molèsties comprovades, son la emissió de fums i sorolls,
al existir una ximeneia que nib ccrnp be.í x l.í z- l'altura reglamentària.-::_
ATÈS que consta que la societat APASA, ha demanat llicència d ' instal·lació

per a l'esmentada activitat, llicència que es troba en tràmit.

AQUESTA ALCALDIA, HA RESOLT:

1er.- INICIAR expedient per a la clausura temporal de l'activitat
de fabricació de pa que realitza la societat APASA al carrer Nicolás
Salmerón núm. 14, per causar molèsties comprovades amb fums i sorolls
i no gaudir de la preceptiva llicència municipal de instal·lació, obertura
i funcionament.

2on. - QUE es dongui a l'interessat el tràmit d' audiència previst en

l' article 91 de la Llei de Procediment Administratiu perquè faci les

al·legacions pertinents.

Ho mana i signa en

en el lloc i data

que certifico.

Suñer,
davant

Alcalde de Llançà,
meu, El Secretari

Josep Mª Salvatella i

al principi assenyalat,

EL SECRETARI,PRESIDENT,
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DEC R E T.- A la Vila de Llançà a vint-i-nou de maig de mil nou-cents
vuitanta-nou.

ATÈS que CALA VERMET, S. A., com a promotora, ha fet, a la par-oeLLa 13
del Sector Fané de Baix d'aquesta localitat, obres de les relacionades
a l'apartat 1 de l'article 1er. del Reglament de Disciplina Urbanísti
ca consistents en la construcció de 8 apartaments, els quals s 'han
efectuat sense ajustar-se a les condicions legítimament assenyalades
a la llicència núm. 161/87 de data 18 d' agost de 1987, al haver
se construit una barraca o cobert que invaeix la zona de 3 metres
de reculades.

D'ACORD amb l'informe de l'arquitecte assessor municipal, i vist
que les obres s'han acabat, sense que hagi transcorregut el termini
de quatre anys fixat a 1 'article 35. a) del Reglament de Protecció
de la Legalitat Urbanística.

ATÈS que en data 26 d' abril de 1989 es va trametre ofici a CALA
VERMET S.A. donant-li el tràmit d'audiència previst a l'article
23.5 de la Llei 9/1981 de 18 de novembre, sense que durant el termini
d '

a l-l.egac í.ons s' hagi presentat al' expedient en forma.

AQUESTA ALCALDIA, HA RESOLT:

VISTOS els articles 185 de la Llei del Sòl i 31 del Reglament de
Disciplina Urbanística,

Donar un termini de dos mesos a CALA VERMET,
del dia següent al d'haver rebut la notificació
perquè ajusti les obres a la llicència atorgada.

Transcorregut aquest termini sense haver-ho verificat, se' n donarà
compte a l'Ajuntament en Ple perquè acordi la demolició de les
obres, la qual haurà d'abonar la promotora de les mateixes, i impedeix
definitivament els usos a què estaven destinades.

S. A. comptats des

d'aquesta resolució,

Ho mana i signa en Josep Mª Salvatella i Suñer, Alcalde-President
de l'Ajuntament de Llançà, en el lloc i data al principi assenyalats,
davant meu, el Secretari que certifiéo.

L'ALCALDE PRESIDENT,
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AJUNTAMENT
DE

LLANCÀ
.

(ALT EMPORDÀ)

'D E e RET.- A la Vila de Llançà, a primer de juny de mil nou-

cents vuitanta-nou.

D'acord amb l'informe emès per l'Arquitecte Assessor Municipal de

data 25 de maig de 1989 , en relació a la Lns ta l-Lac
í ó

de BAR , si

tuat al carrer Passeig Marítim, del que és titular el senyor FRAN

CISCO LEÓN ROMERO .

DEC RET O:

Primer.- ATORGAR llicència d'obertura i funcionament a l'esmentada

activi tat, pel fet d' haver-se complert els requisits i haver-se

adoptat les mesures correctores adequades.

Segon.- Comunicar aquest decret a la Comissió d'Indústries i

Activi tats Classificades i als Serveis Territorials del Joc i de

l'Espectacle.

Ho mana i signa en Sr. Alcalde-President de l'Ajuntament de Llançà,
En Josep Mª Salvatella i Suñer, davant meu el Secretari, que

certifico.

Signat: Jo p Mª Salvatella i

Suñer.

Signat: Narcís Subirats iReynal.
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D E.,C R E T.-
, vuitanta-nou.

A la Vila de Llançà a primer de juny de mil nou-cents

'.

VIST
.

1 'escri t presentat per la Sra. ANGELES MORANO i 67 persones més,
r-eg

í

s tr-e d'entrada núm. 1920 de data 31.05.1989.
ATÈS que en �l mateix formulen oposició a la reobertura de la Discoteca

. "KROAC" que ,regenta el Sr. FRANCISCO GARRIGA COROMINAS, fins i tant
no's' hagin adoptat les' mesures cor-r-ec toz-e s de insonorització i demés

.' ,que figuren en el pr-o jec t;e tècnic presentat.
�,' ATÈS que si bé amb data 23.05.1989, el senyor GARRIGA ha presentat

projecte tècnic per adequar les Lnat.aLl.ac í.ons de l' esmentada Discoteca
a la Legislació vigent, cal adoptar les mesures necessàries per evitar
les molèsties comprovades que causa el seu funcionament, apart de les
preceptives de seguretat pel seus usuaris.

AQUESTA ALCALDIA, HA RESOLT:

1er.- INICIAR expedient per a la clausura temporal de la Discoteca
"KROAC", situada al carrer Av. Europa cantonada carrar La Bateria núm.
2 i regentada pel senyor FRANCISCO GARRIGA COROMINAS, per quant la
mateixa no té adaptada les seves Lns t.aLlac

í

ons al vigent Reglament
de Policia d'Espectacles Públics, i al reaslitzar-se la activitat a

celobert, causar sorolls als veins. Tot aixó fins i mentres tant no

tingui l'expedient presentat resolt de forma favorable.

2on.- Que
l'article

es

91
dongui a

de la Llei
l'interessat el tràmit d' audiència previst en

de Procediment Administratiu perquè faci les
a l-Legac

í

ons pertinents.

Ho mana i signa en Josep Mª
en el lloc i data al principi
certifico.

Salvatella i Suñer, Alcalde de Llançà,
assenyalat, davant meu el Secretari que

EL SECRETARI,

Signat: J sep Mª Salvatella i Suñer. Subirats i Reynal



AJUNTAMENT
DE

LLANCÀ
.

(ALT EMPORDÀ)
-,-

DEC R E T.- A la Vila de Llançà, a dotze de juny de mil nou-cents vui

tanta-nou.

VISTA la problemàtica sorgida amb l'aigua del fonaments de l'edificació

situada a la avinguda Pau Casals s/n, obres promogudes per PORT

PALANDRIU S. A., de la que resulta que s' ha comprovat una baixada

del nivell d' aigües dels pous de l' abastament públic, fins l' extrem

que aixó pot esser causa de una escassetat d'aigua per aquest estiu.

VIST l'article 51 apartat j) de la Llei 8/1987 de 15 d'abril, Municipal
i de Règim Local de Catalunya, i en ús de les facultats que el mateix

em confereix,

AQUESTA ALCALDIA, HA RESOLT:

1er.- SUSPENDRE temporalment i com a mesura cautelar les obres que

realitza PORT PALANDRIU S.A. a la Avinguda Pau Casals s/n. fins

i tant el Tècnics Municipals hagin realitzat un estudi sobre la

problemàtica abans esmentada.

2on.- Que es notifiqui la present resolució a l'interessat mitjançant
lliurament de còpia literal del present decret, amb indicació dels

recursos que contra la mateixa procedeixen, òrgans i terminis per

a interposar-los.
Ho mana i signa En Josep Mª Salvatella i Suñer, Alcalde-President

de l'Ajuntament de Llançà, en el lloc i data al principi assenyalats,
davant meu el Secretari, que certifico.



AJUNTAMENT
DE

LLANCÀ
,

(ALT EMPORDÀ)

DECRET A la Vila de Llançà, a setze de juny de mil nou--

cents vuitanta-nou.

D'acord amb l'informe emès per l'Arquitecte Assessor Municipal de

data d' avui , en relació a la Lns t.a l-Lac í.ó de RESTAURANT , situat al

carrer Marinada, 7 , del que és titular la Sra. MONTSERRAT PAGÉS i

VILA.

DEC RET O:

Primer.- ATORGAR llicència d'obertura i funcionament a l'esmentada

activi tat, pel fet d ' haver-se complert els requisits i haver-se

adoptat les mesures correctores adequades.

Segon.- Comunicar aquest decret a la Comissió d'Indústries i

Activi tats Classificades i als Serveis Territorials del Joc i de

l'Espectacle.

Ho mana i signa en Sr. Alcalde-President de l'Ajuntament de Llançà,
En Josep Mª Sal vatella i Suñer, davant meu el Secretari, que

certifico.

E-PRESIDENT,



AJUNTAMENT
DE

LLANCÀ
,

(ALT EMPORDÀ)

DEC H E T:- A la Vila de Llançà a dinou de juny de mil nou-cents vuitanta
nou.

ATÈS que per decret d'aquesta Alcaldia de data 11.5.1989, es va resoldre r�querir al Sr. JOSEP MALATS i MARBA perquè en el termini de DEU DIES
campats des de la recepció de la notificació del mateix, aportés certificat
del Arquitecte Director de les obres del bar El Pirata situat al carrer Ca
brafiga 10 cantonada carrer Ebre 2, conforme les mateixes s'avien realitzat
sota la seva direcció i de conformi tat amb els detalls del projecte
i demés indicacions senyalades durant la execució de les obres.

ATÈS que la notificació del esmentat decret va dur-se a terme el 19
de maig de 1989.
ATÈS que fins aquesta data no s'ha aportat el certificat requerit,
AQUESTA ALCALDIA, HA RESOLT:

ler.- INICIAR e xpe d
í

ent per a la clausura temporal del Bar "EL PIRATA"
regentat pel senyor JOSEP MALATS MAREA, fins i tant no s' aporti el
certificat del Arquitecte Director de les Obras abans esmentat.

2on. - Que es dongui al Sr. Malats el tràmit d' audiència que preveu
la Llei de Procediment Administratiu, perquè dintre del termini de
DEU DIES formuli les al·legacions i presenti els documents que cregui
pertinents per a la seva defensa. Tot aixó abans de adoptar-se una
resolució definitiva.

Ho mana i signa en Josep
l'Ajuntament, en el lloc
el secretari que certifico.

Mª Salvatella i Suñer, Alcalde-President de
i data al principi assenyalats, davant meu
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AJUNTAMENT
DE

LLANCÀ
,

(ALT EMPORDÀ)

DECRET.- A la Vila de Llançà a vint-i-un de juny de mil nou-cents vuitan
ta-nou.
VIST l'informe emès pels corresponent serveis d'aquest Ajuntament,
en el que s' acredi ta que amb motiu de les obres que realitza el senyor
JOSEP COMPANY MOLAR a la seva finca situada al carrer Pintor Terruella;
s' han malmés Lns t.a Ll.ac

í

ns d' enllumenat públic situades davant de l' esmen

t.ada finca.

ATÈS que com a conseqüència de la esmentat anteriorment, una zona d'aquell
carrer no té enllumenat públic.

VISTES les facultats que em confereix l' article 51 de la Llei 8/1987,
de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya,

AQUESTA ALCALDIA, HA RESOLT:

1er. - REQUERIR al senyor JOSEP COMPANY MOLAR, perquè dintre del termini
de DOS DIES comptats des de la data de la rebuda de la notificació
de la present resolució, procedeixi a reparar i deixar en el seu estat
inicial, les Lns t a lLac i.ons d' enllumenat públic que ha malmés amb motiu
de les obres que realitza a la seva finca situada al carrer Pintor
Terruella.

20n. - ADVERTIR al senyor COMPANY que en cas d'incompliment del requerir
anteriorment en el termini assenyalat, es procedirà a fer-se les repara
cions pels serveis d' aquest Ajuntament, amb les despeses al seu càrrec,
fent ús del sistema d' execució subsidiària, i en el seu cas reclamar
els corresponent danys i perjudicis per vial judicial.

Compleixi's la resolució anterior i notifiqui's en forma legal a l'inte
ressat.

Ho mana i signa en Josep Mª Salvatella i Suñer, Alcalde-President de

l'Ajuntament de Llançà, en el lloc i data al principi assenyalats,
davant meu el Secretari que certifico.

Davant meu



AJUNTAMENT
DE

LLANCÀ
,

(ALT EMPORDÀ)

D E e RET A la Vila de Llançà, a quatre de juliol de mil nou-
-cents vuitanta-nou.

D' acord amb l' informe emès per l' Arqui tecte Assessor Municipal de
data 29 de juny de 1989 en relació a la instaHació de BAR
CAFETERIA, situat al carrer Passegig Marítim s/n, del que és ti
tular el senyor JOAN CARLES SOLE LATORRE .

DEC RET O:
Primer.- ATORGAR llicència d'obertura i funcionament a l'esmentada
acti vi tat, pel fet d ' haver-se complert els requisits i haver-se
adoptat les mesures correctores adequades.
Segon.- Comunicar aquest decret a la Comissió d'Indústries i
Activi tats Classificades i als Serveis Territorials del Joc i de
l'Espectacle.
Ho mana i signa en Sr. Alcalde-President de l'Ajuntament de Llançà,En Josep Mª Salvatella i Suñer, davant meu el Secretari, que
certifico.

L D E, Davant meu

E CRE TAR I,
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AJUNTAMENT
DE

LLANÇÀ
(ALT EMPORDÀ)

D E e R E T.- A la Vila de Llançà a set de juliol de mil nou-cents vuitanta

nou.

VIST l' escri t presentat pel Sr. JOSEP ORTIZ DE ZARATE i PERALS, titular

de la discoteca "NIT".

VIST l'informe emés per l'Arquitecte Assessor Municipal de data 29.6.1989,

en el que es manifesta que feta una inspecció al' esmentada discoteca

"Nit", s'ha pogut constatar:

a) La existència de goteres en la zona de la sortida posterior d'emergència
si tuada sota l' escala d' accés. al Bar "El Pirata" és evident, ja que

des de l' interior de la discoteca s' observa a través del sastre la

llum exterior.

b) En quant a l'estat del forjat reforçat l'any passat, s'ha pogut observar

amb certa dificultat, aixecant una planxa del cel ras, que les vigues
en la part vista presenten un bon estat de conservació i el ganxo

observat està complint amb la seva funció.

presentat per l'Arquitecte
hi ha perill d' enderroc.

es consiJera molt probable

c) Per aixó i tenint en compte eíí certificat

director del reforç, es considera que no

Aixó no es obstacle perquè el sostre vibri i

que aixó subseeixi.

d) En quant a les fil tracions d ' aigua de que es queixa la propietat
de la "NIT" i que es produeixen en la zona posterior, zona de. servei

de la discoteca, no s' ha observat la seva existència però considero

que segurament es produeixen.

e) A causa de les vibracions poden produir-se desprendiments de la peça

de la solera de rajola que forma el suport del terra del bar "El

PIRATA".

Sota el servei de EL PIRATA el terra està en mal estat i poden produir-
se desprendiments.

VIST l'acord adoptat per la Comissió de Govern e n sessió de I 29.6.1989,

AQUESTA ALCALDIA, HA RESOLT:

1er.- REQUERIR al Sr. JOSEP MALATS MARBA, perquè en el termini de 8 dies,

comptats des del següent al de la rebuda de la notificació de la present
resolució procedeixi a la reparaclo de la solera a fi d'evitar les

v í.br-ac
í

ons que es produeixen i que afecten a la planta baixa. A reparar
les causes que motiven les goteres i fil tracions a la zona de sortida

posterior d'emergència, situada sota l'escala d'accés al bar "El Pirata".



Davant meu

EL SECRETARI,

... / ...

2on.- ADVERTIR al Sr. JOSEP MALATS MARBA, que l'incompliment del requerit
anteriorment en el termini assenyalat, podria comportar, previ instrucció
del corresponent expedient, la clausura del Bar El Pirata, per pressumpte
perill als usuaris de la planta baixa discoteca "NIT".

COMPLEIXI'S la resolució anterior i notifiqui's en forma legal a les parts
interessades, mitjançant lliurament de còpia literal de la present resolu
ció amb indicació dels recursos que contra la mateixa poden interposar, òr
gans i termini per interposar-los.

io mana i signa en Lluis Casellas i Donat, Alcalde en funcions, en el lloc
i data al principi assenyalat, davant meu el Secretari que certifico.

L'ALCALDE EN FUNCIONS,

Signat: LLuis Casellas i Donat Signat: Narcis Subirats i Reynal.



VIST l' informe emés
Assessor Municipal,
a la finca si tuada
JOSEP Mª PAU PACREU,

en data 29 de juny proppassat per l' Arqui tecte
en el que s' acredi ta que realitzada una inspecció
al carrer Rafael Estela 5 i 7 propietat del Sr.
constatant-se les següents anomalies:

VIST l'article 10 del Reglament de Disciplina Urbanística, del qual
ral , resulta que els propietaris de terrenys, edificacions, etcc. hauràn

de tenir-los en degudes condicions de seguretat, salubritat i ornat

públic.

AJUNTAMENT
DE

LLANCÀ
,

(ALT EMPORDÀ)

Lloc
D E e RET A la Vila de Llançà, a set de juliol de mil nou-cents
vuitanta-nou.

La façana té un deficient estat de conservació i es produeixen despren
desprendiments que poden ocasionar lesions importants als peatons.

La porta del pati està en estat de pudrició i presenta forats impor
tants, la vegatació en el pati es abundant éssent un possible focus
infecciós.

HA RESOLT:

Es presumible la existència de ruina en l'edifici.

Aquesta Alcaldia en ús de les facultats que li confereix l'article
anteriorment esmentat en el seu apartat 3,

1er.- REQUERIR al senyor JOSEP Mª PAU i PACREU, perquè dintre del
termini de QUINZE DIES procedeixi

a) A la reparació de la façana de forma que la mateixa quedi degudament
consolidada per evitar desprendiments.

b) A la neteja del interior del pati, inclús la seva desinsecti tzació
i desratització.

c) A facilitar la entrada als Serveis Tècnis Municipals al' interior
de l'edifici per tal inspeccionar la pressumpte ruina.

20n. - ADVERTIR al Sr. PAU que en cas d' incompliment de I requerit ante
riorment en el termini assenyalat, es procedirà a la seva execució
subsidiària per part dels corresponents serveis d'aquest Ajuntament,-
i de les responsabilitat penals en que pot incòrrer en cas de danys -

personals que s'ocasionin amb motiu dels abans esmentsts desprendiments
de la façana.

3er.- COMPLEIXI'S la resolució anterior i notifiqui's en forma legal - -

a l'interessat, amb indicació del recursos que pot interposar, òrgans
i terminis per a interposar-los.

en Josep Mª Salvatella i Suñer, Alcalde-President de

Llançà, en el lloc i data al principi assenyalats.



AJUNTAMENT
DE

LLANCÀ
,

(ALT EMPORDÀ)

DECRET.- A la Vila de Llançà a onze de juliol de mil nou-cents vui tanta-
_nou.
VIST l'expedient que es tramita per la clausura temporal de l'activitat
de fabricació de pa que realitza la societat APASA al carrer Nicolás Salmerón
núm. 14, per causar molèsties amb fums i sorolls i no disposa de la preceptiv
llicència municipal.
RESULTANT que donat el tràmit d' audiència a l'interessat, pel Sr. FRANCISCO
GALLES PAYA actuant en nom i representació de APASA va presentar un escrit
d' a l.l.egac í.ons , registrat en aquestes dependències municipals amb el núm.
1977 del día 2 de juny d'enguany, en el que essencialment fa constar:
-Que la notificació del decret de l'Alcaldia incompleix l'article 79.2
de la Llei de Procediment Administratiu al no contenir el text íntegre
de l'acte, amb indicació de si es a no definitiu en via administrativa,
amb indicació dels recursos que procedeixen.
-Que l'article 1 del Real Decret Llei 1/86 sobre Política Econòmica preceptua
que les llicències i autoritzacions s'entendran atorgades en el termini
de dos mesos per silenci administratiu, sempre que els interessats presentin
les petciions degudament documentades i s' ajustin a l' ordenament jurídic.
Així mateix es fa referencia a Sentències sobre la improcedència de clausura
de locals.

"

-Que és difícil imaginar que un forn de llenya pugui originar molèsties
amb sorolls i fums superiors als normals de la convivència ciutadana,
manifestant que si se l' autori tza està disposat a l'immediata construcció
d'una ximeneia.

ATÈS qu el Sr. FRANCISCO GALLES PAYA en la representació que ostenta en
data 08. 03 .1989 va presentar projecte tècnic sol-lici tant la legalització
de l' activi tat, que desprès d' ésser exposat al públic, va ésser informat
favorablement per la Comissió de Govern de l'Ajuntament i tramés a la
Comissió d'Indústries i Activi tats Classificades de Girona pel seu informe
previ a la concessió de llicència.

ATÈS que a consequencia de les queixes formulades per dos dels veins,
es va reunir en aquesta Alcaldia el Sr. FRANCISCO GALLES PAYA representant
de APASA, el Sr. Joaquim Falcó Font, propietari veí afectat, juntament
amb el Secretari i va arribar-se a un acord com a mesura provisional,
pel qual en tant no es donava llicència formal per legalitzar l' acti vi tat,
el Sr. Francisco Galles disposava la construcció de la ximeneia d ' acord
al projecte presentat i informat favorablement per la Comissió de Govern
amb la qual es redueix una part de les molèsties que causa l'activitat.

ATÈS que ha passat el període de temps establert i acceptat per les parts
implicades sense que s'hagi portat a terme la construcció de la ximeneia,

AQUESTA ALCALDIA, HA RESOLT:

1er. - No pendre en consideració les al-legacions del Sr. FRANCISCO GALLES
PAYA en representació de APASA, S.A. per quant
a) El tràmit d' audiència, va esser notificat com a tal i és previ a la

resolució de l'expedient a consequència del qual neix el dret dinterposi
ció de recursos.

•• o 010. o



L'ALCALDE, Davant meu,

SECRETARI,

.... / ...

b) L'activitat que es ve desenvolupant no s'ajusta a la legalitat vigent i

per tant procedeix la seva adequació a la normativa legal establerta

d ' acord amb el projecte presentat i amb els informes que sobre el

particular emetin els organismes competents.

En consequencia hasta que no s' arribi a aquest punt no pot dir-se que

s'ajusti a l'ordenament jurídic.

c) Que desde el moment que el projecte de legalització presentat es

preveu determinades instal-lacions a realitzar i mesures correctores

a aplicar no pot justificar-se que l'activitat esmentada estigui absenta

d'originar molèsties.

20n.- REQUERIR al Sr. FRANCISCO GALLES PAYA en representació de APASA per_�

què en el termini improrrogable de DEU DIES comptats des de la data de la

rebuda de la notificació de la present resolució, procedeixi a la ins

tal�ació de la ximeneia prevista en el projecte de legalització presentat,
amb l'advertiment que transcorregut l'esmentat termini sense haver

ho verificat es procedirà a la clausura temporal de l' activi tat d' el-labo

r-ac i.o de pa, sense per judici d ' al tres actuacions que puguin derivar

se per incompliment de la ordenat per aquesta Alcaldia.

Compleixi's la resolució anterior i notifiqui's en forma legal a l'intere

ssat, amb indicació dels recuras que pot interposar, òrgans i terminis

per interposar-los.

Ho mana i signa el Sr. Alcalde-President de 1 'Ajuntament de Llançà,
davant meu el Secretari que certifico.

Signat: Josep Mª Salvatella i Suñer. Signat. Narcís Subirats i Reynal.



AJUNTAMENT
DE

LLANCÀ
,

(ALT EMPORDÀ)

DEC R E T.- A la Vila de Llançà a onze de juliol de mil nou-cents vuitanta.

nou.

En relació amb les obres que realitza PORT PALANDRIU S.A. en el carrer Avin

guda Pau Casals i atès que per la execució de les mateixes es ve fent extrac

ció de gran quantitat d'aigua que brolla de l'excavació, circumstància que

pot comportar una disminució a esgotamentde les fonts d'alimentació dels - -

pous d'abastament municipal.

ATES que de produir-se l'esmentada situació desencadenar un gran problema de

resultats negatius imprevisible.

VIST l'article 51 de la Llei 8/1987, de 15 d'abril Municipal i de Règim Lo

cal de Catalunya, en el seu apartat j); i en ús de les facultats que el

mateix en confereix, ,.

AQUESTA ALCALDIA, HA RESOLT:

1er.- REQUERIR a PORT PALANDRIU S.A. perquè a partir del moment de rebre --

la present notificació s'abstingui de treure més aigua de la que brolla en

les obres que realitza a l'avinguda Pau 6asals s/n, i a tal efecte haurà de

desmontar i retirar el motor que actualment hi ha instal-lat.

2ón.- ADVERTIR a PORT PALANDRIU S.A. que l'incompliment del requerir ante

riorment comportarà la efectivitat de la suspensió d'obres decretada; tot

donant compte al Jutjat d'Instrucció de Guàrdia del Partit als efectes de -

les responsabilitats que es puguin derivar per desobediència a l'Autoritat

municipal.

COMPELIXI'S la resolució anterior i notifiqui's en forma legal a l'intere

ssat, mitjançant lliurament de copia literal, amb indicació dels recursos

que pot interposar, òrgans i terminis per a insterposar-los.
Ho mana i signa en Josep Mª Salvatella i Suñer, Alcalde-President de - -

l'Ajuntament de Llançà, en el lloc davant

meu que certifico.



AJUNTAMENT
DE

LLANÇÀ
(ALT EMPORDÀ)

DEC R E T.- A la Vila de Llançà, a catorze de juliol de mil nou-
cents vuitanta-nou ..

Un cop vist l'informe emès a Girona el dia 27 de juny de 1989 per la
Comissió Territorial d'Indústries i Activitats Classificades, en tràmit de
qualificació de la sollicitud de llicència municipal incoada per AGRUPACIÓ
PANADERA AMPURDANESA, S.A. , per a la instaHació de FLECA al carrer Nico
lás Salmerón núm. 12 ,segons el qual hom procedeix a qualificar l'esmenta
da activitat com a MOLESTA per sorolls i fums informant-la FAVORABLEMENT
amb condicions.

I un cop vist l'informe d'aquesta Comissió de Comerç,
DECRETO:
1er.-

20n.

degudament
suficient.

A l'acompliment de les mesures correctores que figuren en el projecte
tècnic de l'expresada activitat unit a l'expedient. Les portes dels ma

gatzems de llenya i farina han de ser RF60. I a la instal·lació de dutxes
d'aigua calenta.

En cap cas es podrà començar a exercir-se l' activi tat abans d' ha
�

ver-se obtingut l'acta de comprovació favorable.
Per obtenir aquesta acta el peticionari haurà de sol·lici tar de

l' Ajuntament que efectui l' oportuna visi ta d'inspecció. A la sol·lici tud
s'acompanyarà una certificació del Tècnic Director de les obres i
instal·lacions, en la que s' especifiqui la conformi tat d' aquestes obres i
instal·lacions a la llicència que les ampara.

Les obres i treballs d'insta�lació dels condicionants anteriors
hauràn d'estar acabades dintre del termini d'un mes comptat des de
la data de la rebuda de la present resolució.

3er.- APROVAR la liquidació de taxes que ascendeix a la quantitat de
SETZE MIL CINCCENTES PTA. (16.500 PTA) .

NOTIFIQUI'S a l'interessat el present decret d'aquesta Alcaldia
indicant els recursos que hi corresponguin i esteneu l'oportuna llicència
desprès que hagin estat pagats prèviament els drets corresponents.

Manat i signat pel senyor Alcalde en el lloc i data as seriyaLat.s al
principi, davant meu el Secretari de que certifico.

CONCEDIR l'esmentada llicència d'insta�lació de FLECA.
CONDICIONADA: A la instaHació d'un hidrant de 100 mim. 0
senyali tzat, i sempre i quan hi hagi el cabal i la pressió

Subirats i Reynal.

L'ALCALDE-PRESIDENT,

Signat: Josep Mª 8alvatella
i Suñer.

/"



AJUNTAMENT
DE

LLANÇÀ
(ALT EMPORDÀ)

D E e R E T.- A la Vila de Llançà a divuit de juliol de mil nou-cents vuitanta
nou.

VIST l'informe emés per la Policia Local de data d' avui en el que es fa
constar que per la Sra. JORDINA BARRAGAN SANCHEZ es ve excedint amb l'ocupació
de la via pública a la Plaça Major, amb taule i cadires, ocupant una superficie
no autoritzada, sense atendre les indicacions de la propia Policia Local.

AQUESTA ALCALDIA, HA RESOLT:

ler.- REQUERIR a la

ocupar amb taules i
no té autorització.

Sra. JORDINA BARRAGAN SANCHEZ perquè s'abstingui de
cadires la superficie de la Plaça Major per la qual

2on.- ADVERTIR a la Sra. BARRAGAN que l'incompliment del present requeriment,
motivará l'inici d'exp�dient per revocar la llicència atorgada, sens perjudici
de donar-ne compte al Jutjat d'Instrucció de Guàrdia per les possibles respon
sabilitats penals que es poguesin derivar per desobediència a aquesta Alcaldia.

COMPLEIXI'S la resolució anterior i notifiqui's en forma legal a l'interessat,
amb indicació dels recursos que pot interposar, òrgans i terminis per interpo
sar-los.

Ho mana i signa en Lluis Casellas i Donat, Alcalde Accidental, a Llançà
a divuit de juliol de mil nou-cents vuitanta-nou.

davant meu

Signat: LLuis Casellas i Donat. Signat: Narcís Subirats i Reynal.
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AJUNTAMENT
DE

LLANÇA
(Alt Empordà)

DEC RET.- A la Vila de Llançà a vint-i-cinc de juliol de mil nou

cents vuitanta-nou.
VIST l' informe emés per la Policia Local del dia d ' avui en el que es
fa constar que per la Sra. JORDINA BARRAGAN SANCHEZ es continua excedint
amb la ocupació de la via pública a la Plaça Major amb taules i cadires.
ATÈS que en repetides ocasions s'ha avisat verbalment a l'esmentada
Sra. Jordina Barragan i que en data 19 de juliol d'enguany va requerir
se a la mateixa perquè s'abstingues de fer la ocupació de la via pública
per la qual no està autoritzada, amb advertiment d'iniciar expedient
de revocació de la llicència atorgada, sens per judici de donar-ne compte
al Jutjat d'Instrucció de Guardia.
VIST l' article 16 del Reglament de Serveis de les Corporacions Locals
i demés normes d'aplicació, aquesta Alcaldia
HA RESOLT.

1er. - DECLARAR REVOCADA la llicència atorgada a la Sra. JORDINA BARRAGAN

SANCHEZ, en sessió de la Comissió de Govern de data 29 de juny de 1989
per la ocupació de la via pública amb taules i cadires a la Plaça major
núm. 2, corresponent a l'establiment de gelateria durant la temporada
d' estiu 89., per tal que sistemàticament ha vingut incomplint els condi
cionants.
2on. - OFERIR el tràmit de vista i audiencia de l' expedient a la Sra.
JORDINA BARRAGAN SANCHEZ perquè en el termini de DEU DIES aHegui i

presenti els documents i justificants que estimi pertinents.
3er. - REQUERIR a la Sra. JORDINA BARRAGAN SANCHE Z , perquè IMMED lATAMENT
a la rebuda de la notificació de la present resolució retiri les taules
i cadires que invadeixen la superficie de via pública no autoritzada ..

informant-la que a partir del dia d'avui, els Serveis Municipals retjraran
tots els elements del seu establiment que rebasin la ocupació autoritzada.
4rt.- DONAR trasllat del expedient al Jutjat d'Instrucció de Guàrdia
de Figueres als efectes de responsabilitats penals que es puguin derivar,
per desobediencia a la Autoritat Municipal.
COMPLEIXI'S la resolució anterior i notifiqui's en forma legal a la
interessada, amb indicació dels recuros que pot interposar, òrgans i
terminis per a interposar-los.
Ho mana i signa en Josep Mª Salvatella i Suñer, Alcalde-President de
l' Ajuntament de Llançà, en el lloc i data al principi assenyalat, davant
meu, el Secretari que certifico.

EL ALCALDE-PRESIDENT, Davant meu

EL SECRETARI,
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AJUNTAMENT
DE

LLANÇA
(Alt Empordà)

DEC RET.- A la Vila de Llançà a vint-i-cinc de juliol de mil nou

cents vuitanta-nou.
VIST l'informe emés per la Policia Local de data d' avui en el que es

fa constar que per la Sra. MARIA GRANOLLERS PUJOL es ve excedint amb
la ocupació de la via pública a la Plaça Major, amb taules i cadires,
ocupant una superficie no autoritzada, sense atendre a les indicacions
de la propia Policia Local.

AQUESTA ALCALDIA, HA RESOLT:

1er. - REQUERIR a la Sra. MARIA GRANOLLERS PUJOL perquè s' abstingui de
ocupar amb taules i cadires la superficie de la Plaça major per la qual
no té autorització.

2on.- ADVERTIR a la Sra. GRANOLLERS que l'incompliment del present requeri
ment, motivará l'inici d'expedient per revocar la llicència atorgada,
sense per judici de donar-se compte al Jutjat de Instrucció de Guàrdia
per les possibles responsabilitats penals que es poguesin derivar per
desobediència a aquesta Alcaldia.

3er.- REQUERIR a la Sra. MARIA GRANOLLERS PUJOL perquè IMMEDIATAMENT
de rebre la notificació de la present resolució retiri les taules i
cadires que invadeixen una superficie de via pública no autoritzada.;
informant-la que a partir d' avui, els Serveis Municipals retiraran tots
els elements del seu establiment que rebasin la ocupació autoritzada.

COMPLEIXI'S la resolució anterior i notifiqui's en forma legal a la
interessada, amb indicació dels reCursos que pot interposar, òrgans
i terminis per a interposar-los.
Ho mana i signa en Josep Mª Salvatella i Suñer, Alcalde de Llançà, en

el lloc i data al principi assenyalats, davant meu el Secretario de

que certifico.

DE-PRESIDENT,



AJUNTAMENT
DE

LLANÇA
(Alt Empordà)

DEC RET. - A la Vila de Llançà, a set d' agost de mil nou-cents
vuitanta-nou.

Un cop vist l'informe emès a Girona el dia 27 de juliol de 1989 per
la Comissió Territorial d'Indústries i Activitats Classificades, en tràmit
de qualificació de la sol·licitud de llicència municipal incoada per la
Sra. DOLORES CARBONELL JEREZ, per a la instaHació d'un Bar-Gelateria al
carrer Passeig Marítim s/n. , segons el qual hom procedeix a qualificar
l'esmentada activitat com a MOLESTA, per olors i sorolls informant-la FA
VORABLEMENT amb condicions.

I un cop vist l'informe d'aquesta Comissió de Comerç,
DECRETO:
ler.- CONCEDIR l' esmentada llicència d ' instal·lació de BAR-GELATERIA .

2on. - CONDICIONADA: A la instaHació d' un hidrant de 100 m/m. 0
degudament senyalitzat, i sempre i quan hi hagi el cabal i la pressió
suficient.

A l'acompliment de les mesures correctores que figuren en el projecte
tècnic de l'expresada activitat unit a l'expedient; a què l'amplada del
pas que condueix a la sortida sigui de 1,10 mts. mínim.

En cap cas es podrà començar a exercir-se l' activi tat abans d' ha
ver-se obtingut l'acta de comprovació favorable.

Per obtenir aquesta acta el peticionari haurà de sol·lici tar de
l' Ajuntament que efectui l' oportuna visi ta d'inspecció. A la sol·lici tud
s'acompanyarà una certificació del Tècnic Director de les obres i
instal·lacions, en la que s' especifiqui la conformi tat d' aquestes obres i
instaliacions a la llicència que les ampara.

Les obres i treballs d ' instal·lació dels condicionants anteriors
hauràn d'estar acabades dintre del termini de tres mesos, comptats des de
la data de la rebuda de la present resolució.

3er.- APROVAR la liquidació de taxes que ascendeix a la quantitat de
22.000 PTA (VINT-i-DUES MIL PTA) .

NOTIFIQUI'S a l'interessat el present decret d'aquesta Alcaldia
indiçant els recursos que hi corresponguin i esteneu l'oportuna llicència
despr�s que hagin estat pagats prèviament els drets corresponents.

Manat i signat pel senyor Alcalde en el lloc i data assenyalats al
principi, davant meu el Secretari de que certifico.

L'ALCALDE-PRESIDENT, davant meu,

:t EL SECRETARI ACCTAL.

Av. Europa n.? 37 • Tel. 972/380181 • Fax 9721381258 • 17490 LLANÇA



AJUNTAMENT
DE

LLANÇA
(Alt Empordà)

DEC R E T.- A la Vila de Llançà, a set d'agost de mil nou-cents vuitanta-nou.
VIST l'informe emés pels serveis de vigilància d'aquest Ajuntament en el

que s'acredita, que TELEFONICA (Compañía Telefónica Nacional de España, S.A.)
amb motiu de les obres que ha realitzat en la central situada al carrer a

Selva núm. l, té en la calçada del carrer Hospi tal, sorra i al tres material

de construcció dificultant la circulació rodada i peatonal. Que amb motiu

de obres de canalització, no s' ha reposat el paviment i voreres del carrer

la Selva, (a la altura del núm. 17); Avinguda Mestral (cruïlla Av. Mestral,
CI Castellar i Pintor Martínez Lozano i Pont de la Riera la VaIleta).
AQUESTA ALCALDIA, HA RESOLT:

1er.- REQUERIR a TELEFÓNICA (Compañía Telefónica Nacional de España, S.A.),
perquè en el termini de DOS DIES, comptats des de la rebuda de la present
notificació, procedeixi a:

A).- Retirar la sorra i materials de construcció existents a la calçada davant

la façana de la central, al carrer L'Hospital.
B).- Reposar els paviment i voreres del carrer La Selva i Av. Mestral, en

els llocs esmentats anteriorment.

2ón.- ADVERTIR a TELEFONICA (Compañía Telefónica Nacional de España, S.A.)
que transcorregut el termini assenyalat sense haver donat compliment al

punt anterior, es procedirà la execució subsidiària de la retira del material

i r�posició del paviment, pels corresponents serveis d'aquest Ajuntament,
amb les despeses a càrrec de TELEFONICA.

COMPLEIXI'S l'acord anterior i notifiqui's en forma legal a l'interessat,
mi tjançant lliurament de còpia literal, amb indicació dels recursos que pot
interposar, òrgans i terminis per a interposar-los.
Ho mana i signa en Josep Mª Salvatella i Suñer, Alcalde de Llançà, davant

meu el Secretari que certifico.

L'A EL SECRETARI ACCTAL,

Av. Europa n.? 37 • Tel. 972/3801 81 • Fax 972/381258 • 17490 LLANÇA



AJUNTAMENT
DE

LLANÇA
(Alt Empordà)

DEC R E T.- A la Vila de Llançà, a set d'agost de mil nou-cents vuitanta
nou.

VIST l'informe emés pels corresponents serveis de vigilància municipal,
en el que s'acredita que les bicicletes de lloguer que té la Sra. Mª TERESA
ALVAREZ MOLES en aquesta localitat, circulen durant la nit sense estar
degudament senyalitzades i sense llum, la qual a més de no complir el vigent
codi de la circulació dificulta i posa en perill la circulació rodada i
als mateixos usuaris de les bicicletes, havent hagu més d'un accident.

AQUESTA ALCALDIA, HA RESOLT:

ler.- PROHIBIR a partir del dia d'avui la circulació de les bicicletes
de lloguer que té la Sra. Mª TERESA ALVAREZ MOLES, en totes les vies públiques
d '

aquest terme municipal, des de les 9 hores de la nit, fins les 9 hores'
del matí, per manca de senyalització i no disposar de llum.

20n.- ADVERTIR a la Sra. Mª TERESA ALVAREZ MOLES que
la requerit anteriorment comportarà la immobilització
bicicletes que circulin durant l'horari de prohibició.

l'incompliment de
i dipòsit de les

COMPLEIXI'S la resolució anterior i notifiqui's en forma legal a la interessa�
da, mitjançant lliurament de copla literal, amb indicació dels recursos

que pot interposar, òrgans i terminis per a interposar-los.
Ho mana i signa en Josep Mª Salvatella i Suñer, Alcalde de Llançà, en el
lloc i data al principi assenyalats, davant meu el Secretari Acetal, que
certifico.

L'ALCALDE-PRESIDENT, davant meu

EL SECRETARI ACCTAL.

Av.Europa n.v ô? • Tel. 972/380181 • Fax972/381258 • 17490LLANÇA



AJUNTAMENT
DE

LLANÇA
(Alt Empordà)

DEC RET • A la Vila de Llançà, a nou d'agost de mil nou-cents

vuitanta-nou ..

D'acord amb l'informe emès per l'Arquitecte Assessor Municipal de

data 27 de juliol de 1989 , en relació a la instaHació de SNACK-

BAR, situat al carrer Pablo Picasso núm. 8 , del que és titular el

senyor FERNANDO MARTIN ARRANZ •

DEC RET O:

Primer.- ATORGAR llicència d'obertura i funcionament a l'esmentada

activi tat, pel fet d ' haver-se complert els requisits i haver-se

adoptat les mesures correctores adequades.

Segon.- Comunicar aquest decret a la Comissió d'Indústries i

Activi tats Classificades i als Serveis Territorials del Joc i de

l'Espectacle.
Ho mana i signa en Sr. Alcalde-President de l'Ajuntament de Llançà,
En Josep Mª Salvatella i Suñer, davant meu el Secretari, que

certifico.

Davant meu

EL SECRETARI ACCTAL.
L�ALCALDE-PRESIDENT,

Av.Europa n.v S? • Tel. 972/380181 • Fax972/381258 • 17490LLANÇA



DEC RET: - A la Vila de Llançà a onze d ' agost de mil nou-cents
vuitanta-nou.

ATÈS que per decret d' aquesta Alcaldia, de data 7 d ' agost d '
enguany,

es va resoldre prohibir la circulació de bicicletes de lloguer de
la Sra. Mª TERESA ALVAREZ MOLES, durant determinades hores de la
nit, perquè pressumptament circulaben sense llum, amb perill per
la circulació rodada.

ATÈS que comunicada l'esmentada resolució a la interessada, aquesta,
mitjançant escrit registre d'entrada núm. 2815 de data 10.08.1989,
formula recurs de r-epoa i c i o , a ll.egant que totes les bicicletes que
té disposen de dinamo, llum i plaques que reflecteixen les llums.

VIST l'informe que sobre el particular ha emés la Policia Local en

el que es corrobora l'anterior asseveració de la Sra. Mª TERESA ALVAREZ
MOLES.

AQUESTA ALCALDIA, HA RESOLT:

DEIXAR sense efecte el decret d ' aquesta Alcaldia de data 7 d ' abril
pel que es prohibía la circulació de bicicletes de lloguer de la
Sra. ALVAREZ des de les 9 de la nit fins les 9 hores del matí.

ADVERTIR a la Sra. ALVAREZ que se sancionarà als usuaris de les bicicle
tes que circulin sense llum a la nit, sense perjudici de que es puguin
demanar les responsabilitats subsidiàries que corresponguin a la
Sra. Alvarez, como a propietària de les bicicletes.

COMPLEIXI'S la

l'interassada,
i terminis per a interposar-los.

Ho mana i signa en Josep Mª Salvatella i Suñer, Alcalde-President
de l'Ajuntament de Llançà, en el lloc i data al principi assenyalats,
davant meu, el Secretari que certifico.

AJUNTAMENT
DE

LLANÇA
(Alt Empordà)

resolució anterior
amb indicació dels

i notifiqui's en forma legal a

recursos que pot interposar, òrgan

L'ALCALD -PRESIDENT, Davant meu,
E):., SECRETARI,

Av.Europa n.v a? • Tel. 972/380181 • Fax972/381258 • 17490LLANÇA
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AJUNTAMENT
DE

LLANÇA
(Alt Empordà)

DEC R E T.- A la Vila de Llançà a setze d'agost de mil nou-cents vuitanta
nou.

VISTOS els informes emesos por la Policia Local, de dates 14 i 15 d '

agost
d' enguany, en el que s' acredi ta que per part de la sra. ESTEHER SOLER
LATORRE, titular del Bar "TRAMONTANA" situat al Passeig Marítim, ha vingut
excedint-se del perímetre marcat per la ocupació de la via pública amb
taules i cadires.

AQUESTA ALCALDIA, HA RESOLT:

1er.- REQUERIR a la Sra. ESTHER SOLER LATORRE perquè inmediatament a la
rebuda de la notificació de la present resolució, s' abstingui de ocupar
amb taules i cadires la superficie del Passeig Marítim que no té autoritzada.

2on. - ADVERTIR a la Sra. SOLEH, que en cas de que s' acrediti novament
que s' excedeix amb la ocupació de la via pública, se iniciará expedient
per a revocar la llicència atorgada, sense perjudici de donar-ne compte
al Jutjat d'Instrucció de Guàrdia per les possibles responsabilitats penals
que es poguesin derivar per desobediència a aquesta Alcaldia.

COMPLEIXI'S la resolució anterior i notifiqui's en forma legal a la interess�
da, amb indicació dels recursos que pot interposar, òrgans i terminis per a -

interposar-los.
Ho mana i signa en Josep Mª Salvatella i Suñer, Alcalde-President de l'Ajunt�
ment de Llançà, en el lloc i data al principi assenyalats, davant meu el Se-
cretari que certifico.

davant meu,

EL SECRETARI,

Av.Europan.037·. Tel. 972/380181 • Fax972/381258 • 17490LLANÇA



AJUNTAMENT
DE

LLANÇA
(Alt Empordà)

DEC RET. - A la vila de Llançà a divui t d ' agost de mil nou-cents
vuitanta-nou.

VIST l'informe emés per la Policia Local d'aquest Ajuntament, en
el que s' acredi ta que amb motiu de unes obres reali tzades, el Sr.
FREDERIC RIERA i MALLOL, te des de fa bastants de mesos, runa al
carrer del Llop davant la façana de la seva casa.

AQUESTA ALCALDIA, HA RESOLT:

ler.- REQUERIR al senyor FREDERIC RIERA i MALLOl, perquè en el termini
de dos dies comptats des de la data de la rebuda de la notificació
de la present resolució, procedeixi a retirar l'esmentada runa.

2ón. - ADVERTIR al Sr. RIERA que en cas d'incompliment del requerit
en el termini assenyalat, ho faran els corresponents serveis d ' aquest
Ajuntament, fent ús del sistema d'execució subsidiària, amb les despeses
a càrrec del requerit.

COMPLEIXI'S la resolució anterior i notifiqui's en forma legal a
l' interessat, amb indicació dels recursos que pot interposar, órgans
i terminis per a interposar-los.

Ho mana i signa en Josep Mª Salvatella i Suñer, Alcalde-President
de l' Ajuntament de Llançà, en el lloc i data al principi assenyalats,
davant meu, el Secretari que certifico.

L'ALCA�DE-PRESIDENT; Davant meu

Av. Europa n.o 37 • Tel. 972/380181 • Fax 972/381258 • 17490 LLANÇA



Davant meu.

AJUNTAMENT
DE

LLANÇA
(Alt Empordà)

DEC R E T.- A la Vila de Llançà, a divuit d'agost de mil nou-cents

vuitanta-nou.

VIST l'informe emés per la
en el que s'acredita que amb
a la casa del Sr. Pere Negre
la empresa constructora ENMICA,
del Llop.

Policia Local d'aquest Ajuntament,
motiu de unes obres realitzades,
Grau al carrer Unió, per part de
S.A. s' han deixat runes al carrer

AQUESTA ALCALDIA, HA RESOLT:

ler.- REQUERIR a ENMICA, S.A. perquè en el termini de dos dies

comptats des de la data de la rebuda de la notificació de la present
resolució, procedeixi a retirar l'esmentada runa.

2on.- ADVERTIR a ENMICA, S.A. que en cas d'incompliment del requerit
en el termini assenyalat, ho faran els serveis d'aquest Ajuntament.
fent ús del sistema d'execució subsidiària, amb les despeses a

càrrec del requerit.

COMPLEIXI'S la resolució anterior i notifiqui's en forma legal
a l'interessat, amb indicació dels recursos que pot interposar,òrgans
i terminis per interposar-los.

Ho mana i signa en Josep Mª Salvatella i Suñer, Alcalde-President
de l'Ajuntament de Llançà, en el lloc i data al principi assenyalats,
davant meu, el Secretari que certifico.

EL SECRETARI,

Av.Europan.037". Tel. 972/380181 • Fax972/381258 • 17490LLANÇA



AJUNTAMENT
DE

LLANÇA
(Alt Empordà)

D E e R E T.- A la Vila de Llançà a vint-i-cinc d'agost de mil nou-

cents vuitanta-nou.

RESULTANT que dels informes emesos pels serveis de vigilància d'aquest
Ajuntament , consta que el terreny propietat de la Sra. Mª ROSA GRANO
LLERS PALMARI si tuat al carrer Pompeu Fabra núm. 10 del sector de
Grifeu d'aquesta localitat es troba ple d'herbes i malesa.

VIST l' article 10 del Reglament de Disciplina Urbanística, del qual
resulta que el propietaris de terrenys, urbanitzacions, edificacions i
rètols, tindràn que tenir-los en cond í.cons de seguretat, salubritat i
ornat públic.

VIST així mateix l'anterior articles en el seus apartats 2 i 3,

AQUESTA ALCALDIA, HA RESOLT:

REQUERIR la Sra. Mª ROSA 'GRANOLLERS PALMARI perquè en el termini d'un
MES a comptar des de la· data de la rebuda de la notificació de la
present resolució, procedeixi a netejar l'esmentat terreny.

ADVERTIR a la Sra. GRANOLLERS, que en cas d'incompliment del requerit
es procedirà a fer-ho fent ús del sistema d'execució subsidiària amb les
despeses a càrrec del requerit.

COMPLEIXI'S la resolució anterior i notifiqui's en forma legal a
l'interessat.

Ho mana i signa en Josep Mª Salvatella i Suñer, Alcalde-President de
l' Ajuntament de Llançà, en el lloc i data al principi assenyalats,
davant meu, el Secretari que certifico.

Av.Europa n.v S? • Tel. 972/380181 • Fax972/381258 • 17490LLANÇA
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AJUNTAMENT
DE

LLANCÀ
,

(ALT EMPORDÀ)

DEC R E T.-

Havent-me d'absentar de la localitat del

dia 3 al Il de setembre per questions relacionades

amb assumptes culturals de la Diputaci6 de Girona,
HE RESOLT

Delegar en el Primer Tinent d'Alcalde Sr.

LLUrS CASELLAS i DONAT les funcions de l'Alcaldia,
el qual assumir� la totalitat de les atrib�cions i

prerrogatives durant el termini de la meva absència.

A Llanç�, u de setembre del mil nou-cents

vuitanta-nou.
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AJUNTAMENT
DE

LLANÇA
(Alt Empordà)

DECRET.- A la Vila de Llanç�, Ü de setembre de mil nou-cents

vuitanta-nou.

Vist l'informe del Secretari segons el qual es fa constar que

determinants Consellers no han assistit durant el mes d'agost a

les sessions que a continuaci6 es detallen sense causa justific�
da

DANIEL GUERRA SESMA sessions Ple dies ;28 i 31

DANIEL GUERRA SESMA Comissió Informativa Hisenda dia 29
FELIX RICO GARRIDO sessions Ple dies 28 i 31,

Aquesta Alcaldia

HA RESOLT aplicar les penalitzaoions acordades en sessió de

l'Ajuntament Ple del dia 7 de setembre de 1.987 als esmentats

Regidors per l'import que s'assenyala a continuaci6:

DANIEL GUERRA SESII'1A 2 faltes a Plens a 10.885 =

DANIEL GUERRA SE:>MA 1 falta a Comissi6 Enf'orrn ,=

FELIX RIZO GARRIDO 2 faltes a Plens a 10 .885 ==

21.770

4.383
21.770

Ho mana i signa el Sr. Alcalde-President de l'Ajuntament de

Llanç� En Josep M. Salvatella i Suñer, davant meu el Secretari,
que oertifico.

L'ALC



AJUNTAMENT
DE

LLANCÀ
,

(ALT EMPORDÀ)

DEC R E T.- A la Vila de Llanç� a sis de setembre del mil
nou-cents vuitanta-nou.

VIST l'informe emès per l'Arquitecte Assessor Municipal Sr.
Ricard Fina i Segura de data d'avui.

VIST l'informe que sobre el particular a emès el Sr. Secreta
ri d'aquesta Corporaci6.

ATES que el Sr. JOSE MANUEL INFIESTA MONTERDE està fent, al
carrer Jaume I, núm. 3, bloc 3, actes d'edificaci6 dels relacionats
en l'apartat 1er. de l'article 1er. del Reglament de Disciplina -

Urbanlstica, consistents en la construcci6 de garatges els quals no

s'ajusten al projecte autoritzat, aixl com tampoc l'edificaci6 en

el 11mit de parcel.les.
VISTES les facultats que em confereixen els articles 184 de la

Llei del Sòl i 29 del Reglament de Disciplia Urbanlstica, HE RESOLTa

Primer.- SUSPENDRE, com a mesura cautelar, els actes d'edifioa
oi6 a ús de sòl que fa el Sr. JOSE VLANUEL INFIESTA MONTERDE al carrer
Jaume I, núm. 3 bloo 3, consistents en la construcci6 de garatges.

Segon.- En el termini de dos mesos, comptats des del dia següent
al de la recepci6 d'aquesta resoluci6, l'interessat haurà d'ajustar
les obres al projecte autoritzat i se li comunica que, transcorre,gut
aquest termini�s@¡1Se haver donat compliment al requerit anteriorment,
se'n donarà compte al Ple de l'Ajuntament perquè acordi la demolici6
de les obres a càrrec de la persona interessada, i n'impedeixi aixl,
definitivament, els usos a que estaven destinades.

Ho mana i signa en Lluls Casellas i Donat, Alcalde en funcions
de l'Ajuntament de Llançà, data "ut supra", davant meu el Secretari
que certifico.



acctal,

AJUNTAMENT
DE

LLANÇA
(Alt Empordà)

A la vila de Llançà a divuit de setembre de mil nou-cents vuitanta
nou.

Reunits a la Casa Consistorial, d'una part el senyor JOSEP
i SUÑER, Alcalde-President de l'Ajuntament de Llançà,
mí el Secretari accidental, en Marcel Vilà i Roig.
I de l' al tra part el senyor JOAQUIM FALCO FONT, major
de Llançà, domiciliat al carrer Nicolás Salmerón núm.
D.N.I. núm. 36.809.836.

Mª SALVATELL
assistit de

d ' edat vei

7, amb el

M A N I F E S TEN.

1er. - Que el senyor JOAQUIM FALCO FONT és propietari d' un terreny
urbá situat a la Carretera de El Port de la Sel va, cantonada carrer

Llevant núm. 5, de superficie 680,40 m2.
Inscri ta el Tom 2672, Llibre 138 de Llançà, Foli 182, Finca 2941,
inscripció 3ª.

2on.- Que la finca esmentada en el punt anterior, es troba afectada
pel pas d'una canonada municipal de desguás de clavagueres.

l havent arribat ambdues parts a un acord

C O N V E N E N

Primer.- El Sr. JOAQUIM FALCO FONT en aquest acte dóna servitud

.de pas a l' Ajuntament de Llançà, perquè en la finca esmentada en

el punt 1er. de la manifestació precedent hi passi una canonada
de de�guás de clavagueres.

Segon.- El Sr.JOAQUIM FALCO FONT autoritza a l' Ajuntament de Llançà,
perquè l' esmentada servitud amb les formalitats legals que calguin,
sigui inscrita en la inscripció de la finca registraI afectada.

Tercer.- L'Ajuntament de Llançà es farà responsable de la conservació
de l' esmentada canonada de desguás, i en el cas de que es tinguesin
que fer reparacions en la mateixa els treballs també serán a càrrec
de I 'Ajuntament de Llançà, ai x.i com la obligació de deixar en les
seves mateixes condicions inicials els terrenys de la finca que
quedesin malmesos per les obres de reparació.

l sense rés més s'estén el present document en e1 lloc i data al prin-
cipi assenyqlat, signant el senyor Alcalde, el Sr. Falcó amb mí el Se
cretari que certifico.

EL CEDENT,

Av. Europa n.O 37 • Tel. 972/3801 81 • Fax 972/381258 • 17490UANÇA



AJUNTAMENT
DE

LLANÇA
(Alt Empordà)

DEC RET. - A la vila de Llançà a vint de setembre de mil nou-

cents vuitanta-nou.

VIST l' escri t presentat pel senyor Josep Ortiz de Zarate i Perals,
registre d'entrada núm. 2474 de data 10.07.1989, en el demana

sigui ordenat al senyor Josep Malats Marbá, titular del bar "El

Pirata" la suspensió de tota classe d' activi tats en el Bar .í ns tel-Lat

en la planta alta de la casa núm. 10 del carrer Cabrafiga, fins

la realització de les obres indicades en els informes tècnics
de l'Enginyer Industrial Sr. Joaquim Poch i Goicoechea i de l'Arqui
tecte Santiago Martínez Ayllon.

ATÈS que del certificat signat per l' Arqui tecte Sr. MANEL ANGLADA

BAYES visat pel Co LLeg í. corresponent, amb data 30 de juny de

1989 i presentat en aqueste dependències municipals en data 1er.
de juliol de 1989, s' acredi ta que les obres de reforçament del

pis primer del bar anomenat "El Pirata", han quedat acabades amb

entera i plena conformitat tècnica.

Aquesta Alcaldia, HA RESOLT:

1er.- DESESTIMAR la petició del Sr. Josep Ortiz de Zarate i Perals
de suspendre tota clase d'activitat del esmentat bar, per quan
les obres de reforçament s'han complert segons s'ha exposat anterior
ment.

COMPLEIXI'S la resolució anterior i notifiqui's en forma legal
a l'interessat mitjançant lliurament de còpia literal, amb indicació
del recursos que pot interposar, òrgans i terminis per a interposar
los.

Ho mana i signa en Josep Mª Sal vatella i Suñer, Alcalde-President
de l'Ajuntâment de Llançà, en el lloc i data al principi assenyalats,

en funcions de que certifico.

Davant meu

EL SECRETARI

Av.Europan.037 • Tel. 972/380181 • Fax972/381258 • 17490LLANÇA
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AJUNTAMENT
DE

LLANÇA
(Alt Empordà)

DEC R E T.- A la Vila de Llançà, a vint-i-vuit de setembre de mil nou-cents

vuitanta-nou.

ATÈS que dels informes adquirits consta que l'edifici del carrer Palandriu -

núm. 99-11, propietat de les senyores Mª ANGELS AGUSTI AGUSTI i
ROSER PUIGDEMONT FRIGOLA té una entrada de vehiçles la qual no gaudeix
de placa de gual i per tant de reserva d ' aparcament del tros de calçada
que hi ha davant de l'entrada de vehicles ementada, la qual durant l'estiu
es causa de discusions entre les persones que legalment posen el seu
vehicle davant l'entrada de referència, i les propietàries del edifici.

Aquesta Alcaldia, HA RESOLT:

1er.- REQUERIR a les senyores Mª ANGELS AGUSTI AGUSTI i ROSER PUIGDEMONT
FRIGOLA, perquè demananin a aquest Ajuntament una placa de gual permanent
per instal·lar-la en el pas de vehicles que tenen al seu edifici del carrer
Palandriu 9-11, dintre del termini de quinze dies comptats des de la
rebuda de la notificació de la present resolució.

2ón ADVERTIR a les senyores esmentades que transcorregut el termini assenya�
lat per aquest Ajuntament s'adoptaràn les mesures necessàries, que podrien
arribar, entre al tres, a la instal·lació dels corresponents dispositius
en la via pública, davant la entrada de vehicles del carrer Palandriu
9 i 11.

Compleixi's la resolució anterior
interessades, amb indicació dels
i terminis per a interposar-los.
Ho mana i signa en Josep Mª Salvatella i Suñer, Alcalde-President de
l'Ajuntament de Llançà, en el lloc i data al principi assenyalats, davant
meu, el Secretari que certifico.

forma legal
interposar,

a les

òrgans

i notifiqui's en

recursos que poden

ALDE,. Davant meu

EL SECRETARI
ACCTAL.
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AJUNTAMENT
DE

LLANÇA
(Alt Empordà)

DEC R E T.- A la Vila de Llançà, a vint-i-vuit de setembre de mil -

nou-cents vuitanta-nou.

ATÈS que per decret d' aquesta Alcaldia de data 14 d juliol
de 1989, es va resoldre concedir a la AGRUPACION PANADERA
AMPURDANESA, S.A. llicència municipal per a la instal-lació
d'una fleca al carrer Nicolás Salmerón 12, condicionada
entre al tres a que les obres i .i ns t.a.l.Lac í.ons haurien d ' estar
acabades dintre del termini d'un mes a comptar del dia
següent a la notificació d'aquella resolució.

ATÈS que la notificació es va dur a terme el dia 19 de
juliol de 1989, segons consta en l'expedient.
ATÈS no consta que les obres hagin estat acabades, ni s' ha
demanat 'per part de l'interessat la oportuna inspecció,
d ' acord amb el que se li demanava en la resolució abans
esmentada.

Aquesta Alcaldia, HA RESOLT:

1er. - REQUERIR a AGRUPACION PANADERA AMPURDANESA, S . A.
perquè en el termini de DEU DIES acabi les obres i instal'la
cions, i s o l.Lí.c í, ti l' acte de comprovació favorable, d' acord
amb el contingut del decret de 14.07.1989.

2ón. ADVERTIR a A.P.A.S.A. que transcorregut
sense haver donat compliment al requerit, es

a iniciar expedient de clausura temporal de la
manca de llicència de funcionament.

l'esmenti

procedirà
fleca, per

COMPLEIXI'S la resolució anterior i notifiqui's en forma
legal a l'interessat, mitjançant lliurament de còpia literal,
amb indicació dels recursos que pot interposar, òrgans
i terminis per a interposar-los.
Ho mana i signa en Josep Mª Salvatella i Suñer, Alcalde
President de l'Ajuntament de Llançà, en el lloc i data
al principi assenyalats, davant meu el Secretari accidental,
que certifico.

Davant meu,
EL SECRETARI

ACCTAL.



AJUNTAMENT
DE

LLANÇA
(Alt Empordà)

D E e RET: A la Vila de Llançà, a quatre d'octubre de mil nou-cents
vuitanta-nou.

VIST l'informe emés en data 3 d ' octubre de 1.989 per l' Arqui tecte
Assessor Mun i.c'Lpa L .

VIST l'informe que sobre el particular ha emés el senyor Secretari
d'aquesta Corporació.

ATÈS que el senyor JOSE DURAN REINA està fent al carrer Mitjorn núm.
15 actes d'edificació dels relacionats a l'apartat 1 de l'article 1er.
del Reglament de Disciplina Urbanística, consistents en la construcció
d'un edifici de dos habitatges els quals no s'ajusten al projecte tèc
nic autoritzat en data 02.03.1989, al construïr-se un cos d'edificació
que s'adosa a la mitjera que té que quedar lliure de edificació en els
dos metres de reculades exigits per ordenances.

VISTES les ·facul tats que em confereixen els articles 184 de la Llei
del Sòl i 29 del Reglament de Disciplina Urbanística.

DEC RET O:

Primer.- SUSPENDRE com a mesura cautelar, els actes d'edificació o ús
del sòl que fa el senyor JOSE DURAN REINA al carrer Mitjorn núm. 15,
consistents en la construcció d'un edifici amb dos habitatges ..

Segon.- En el termini de dos mesos, comptats des del dia següent al
de la rebuda de la notificació d'aquest decret, l'interessat ha�rà de
ajustar les obres al projecte tècnic autoritzat i a tal efecte
suprimir el cos d' edificació que s' adosa a les mi tjera que té que
quedar lliure en eld dos metres de reculades i se li comunica que,
transcorregut aquest termini sense haver donat compliment al requerit
anteriorment se'n donarà compte al Ple de l'Ajuntament perquè acordi
la demolició de les obres a càrrec de la persona interessada i
n'impedeixi així, definitivament els usos a què estaven destinades.

Ho mana i signa en Josep Mª Salvatella i Suñer, Alcalde-President de
l' Ajuntament de Llançà, en el lloc i data al principi assenyalats,
davant meu el Secretari que certifico.

Av.Europa n.v ê? • Tel. 972/380181 • Fax972/381258 • 17490UANÇA
..
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AJUNTAMENT
DE

LLANÇA
(Alt Empordà)

DEC R E T.- A la Vila de Llançà a quatre d'octubre de mil nou-cents -

vuitanta-nou.

ATÈS que el senyor JOSE DURAN REINA ha realitzat obres consistents
en la construcción d'un cos d'edificació adosat a la mitjera, sense
ajustar-se al projecte tècnic autoritzat en data 2 de març de 1989,
llicència núm. 49/89, amb el present decret RESOLC:

Primer. - Que s'incoï expedient sancionador al Srs. JOSE DURAN REINA,
com a promotor de les obres; al Sr. JOSEP ROS i CASADEVALL; com
a aqruietcte director de les mateixes, i al Sr. JOAN Mª PAU i NEGRE,
com a arquitecte tècnic de les obres esmentades per determinar la
responsabilitat administrativa en què hagin pogut incòrrer.

Segon.- Designar instructor del procediment el senyor RICARD FINA
i SEGURA, Arquitecte Assessor Municipal i secretari el senyor MARCEL
VILÀ i ROIG; Administratiu d'aquest Ajuntament als quals serà notificat
en forma legal aquest nomenament, i també, es notificarà a les persones
inculpades als efectes de recusació, si creuen que hi ha causes

legítimes per fer-ho.

Ho mana i signa en Josep Mª Salvatella i Suñer, Alcalde-President
de l'Ajuntament de Llançà, en el lloc i data al principi assenyalats,
davant meu, el Secretari que certifico.

E-PRESIDE-NT, Davant meu

Av.Europa n.v ô? • Tel. 972/380181 • Fax972/381258 • 17490LLANÇA



AJUNTAMENT
DE

LLANÇA
(Alt Empordà)

DEC R E T.- A la Vila de Llançà a sis d'octubre de mil nou-cents vuitanta

nou.

VIST l'informe emés per la Policia Local en data 18 de setembre de

1989, en el que s'acredita que el Srm RAYMOND HONHON ha realitzat obres
consistents en la construcci6 d'un carni al jardi de la seva finca,
sense la preceptiva llicència municipal; amb el present decret RESOLC:

1er.- Que s'incoï expedient sancionador al Sr. RAYMOND HONHON per determi�
nar la responsabilitat administrativa en què hagin pogut incòrrer.

davant meu

2on.- Designar instructor del procediment al senyor RICARD FINA i SEGURA,
Arqui tecte Assessor Municipal i Secretari al senyor MARCEL VILÀ i ROIG,
Administratiu ·d'aquest Ajuntament als quals serà notificat en forma
legal el nomenament, i també, es notificarà a la persona inculpada
als efectes de recusaci6, si creu que hi ha causes legitimes per fer
ho.

Ho mana i signa en Josep Mª Salvatella
l'Ajuntament de Llançà, en el lloc i
davant meu, el Secretari que certifico.

i Suñer, Alcalde-President de
data al principi assenyalats,

Signat: Josep Mª Salvatella i Suñer. Signat: Narcis Subirats i Reynal.

Av.Europan.037 • Tel. 972/380181 • Fax972/381258 • 17490LLANÇA



AJUNTAMENT
DE

LLANÇA
(Alt Empordà)

D E e R E T.- A la Vila de Llançà, a nou d'octubre de mil nou-cents -

vuitanta-nou.

VIST l'informe emés pels corresponents serveis de vigilància d'aquest
Ajuntament, en els que s'acredita que amb motiu de treure les aigües
dels fonaments de les obres que realitza la societat PORT PALANDRIU,
S.A. al carrer Palandriu, s'ha emplenat el rec on desguassaven
les esmentades aigües, amb terres i fang Lo qual ha suposat que
s'hagi obstruït l'esmentat rec.

AQUESTA ALCALDIA, HA RESOLT:

ler.- REQUERIR a PORT PALANDRIU, S.A, perquè en el termini de QUIN
ZE DIES comptats del següent al de la data de la rebuda de la notifi
cació de la present resolució, procedeixi a la neteja del rec esmentat

20n. - ADVERTIR a PORT PALANDRIU, S. A. que transcorregut el termini
assenyalat sense haver-ho veri ficat, es procedirà a le netej a del
rec pels corresponents serveis municipals, fent ús del sistema
d'execució subsidiària i amb les despeses a càrrec de PORT PALANDRIU
S.A .. Tot alXO sense perjudici de iniciar expedient sancionador
per desobediència l'Autoritat municipal.
COMPLEIXI'S l'acord anterior i notifiqui's en forma legal a l'intere
ssat mitjançant lliurament de còpia literal i amb indicació del
recursos que hi pot interposar, òrgans i terminis per a interposar
los.

Ho mana i signa en Josep Mª Salvatella i Suñer. Alcalde-President
de l'Ajuntament de Llançà, en el lloc i data al principi assenyalats,
davant meu el Secretari que certifico.

E-PRESIDENT, Davant meu

EL SECRETARI,

Av. Europa n.? 37 • Tel. 972/380181 • Fax 972/381258 • 17490 LLANÇA
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AJUNTAMENT
DE

LLANÇA
(Alt Empordà)

DEC R E T.- A la Vila de Llançà, a nou d'octubre de mil nou-cents
vuitanta-nou.

Un cop vist l' informe emès a Girona el dia 26 de setembre de 1.989
per la Comissió Territorial d'Indústries i Activi tats Classificades, en
tràmi t de qualificació de la sol-licitud de llicència municipal incoada perSALVADÓ MARÉS i GONZÀLEZ per a la INSTA1LACIÓ D 'UN TREN DE RENTAT DE
COTXES al carrer Camprodón ,segons el qual hom procedeix a qualificarl'esmentada activitat com a MOLESTA per sorolls informant-la FAVORABLEMENT
amb condicions.

l un cop vist l'informe d'aquesta Comissió de Comerç,
DECRETO:
1er.- CONCEDIR l'esmentada llicència d'installació de TREN DE RENTAT

DE COTXES, al carrer Camprodon .

2on.- CONDICIONADA: A la instaHació d'un hidrant de 100 rn/m. 0
degudament senyali tzat, i sempre i quan hi hagi el cabal i la pressiósuficient.

A l'acompliment de les mesures correctores que figuren en el projectetècnic de l'expresada activitat unit a l'expedient
En cap cas es podrà començar a exercir-se l' activi tat abans d' ha

ver-se obtingut l'acta de comprovació favorable.
Per obtenir aquesta acta el peticionari haurà de sol-lici tar de

l'Ajuntament que efectui l'oportuna visita d'inspecció. A la sol-licitud
s'acompanyarà una certificació del Tècnic Director de les obres i
í.ns ta LLac

í

ons , en la que s' especifiqui la conformi tat d' aquestes obres i
insta�lacions a la llicència que les ampara.

Les obres i treballs d' Ln s t.a l-Lac
í ó

dels condicionants anteriors
hauràn d' estar acabades dintre del termini de tres mesos, comptats des de
la data de la rebuda de la present resolució.

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

SETZE MIL CINC-CENTES PESSETES (16.500 PTA).

NOTIFIQUI'S a l'interessat el present decret d'aquesta Alcaldia indi
cant els recursos que hi corresponguin i esteneu l'oportuna llicència des
près que hagin estat pagats prèviament els drets corresponents.

Manat i signat pel senyor Alcalde en el lloc i data al principi as

senyalats al principi, davant meu el Secretari de que certifico.

Davant meu

EL SECRETÀRI,
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AJUNTAMENT
DE

LLANÇA
(Alt Empordà)

DEC R E T.- A la Vila de Llançà a divuit d'octubre de mil nou-cents
vuitanta-nou.

VIST l'informe emés en data 17.10.1989 per l' Arqui tecte Assessor
Municipal.

VIST l'informe que sobre el particular ha emés el senyor Secretari
d'aquesta Corporació.
ATÈS que per la societat IMMOBILIARA NASUCO, S.A. s'està fent
al carrer Guillém de Berguedà actes dels relacionats a l' apartat
1 de l'article 1er. del Reglament de Disciplina Urbanística, consis
tents en la construcció d'un edifici d'habitatges els quals no

s'ajusten al projecte aprovat, al cubrir-se una escala d'accès
a l'àtic que n? figura en el projecte.
VISTES les facultats que em confereixen els articles 184 de la
Llei del Sòl i 29 del Reglament de Disciplina Urbanística.

DEC RET O:

Primer.- SUSPENDRE com a mesura cautelar, les obres que es realitzen
al carrer Guillem de Berguedà, que realitza la societat IMMOBILIARA
NASUCO, S.A. consistents en cubrir una escala d'accès a l'àtic
que no està comtemplat al projecte aprovat.

Segon.- En el termini de dos mesos, comptats des del dia següent
al de la rebuda de la notificació de la present resolució d ' aquest
decret, l'interessat haurà de adeqüar les obres al projecte autorit
zar a bé sol.licitar autorització per la seva modificació per
si fos possible la seva legalització, i se li comunica que, transco
rregut aquest termini sense haver donat compliment al requerit
anteriorment se'n donarà compte al Ple de l'Ajuntament perquè
acordi la demolició de les obres a càrrec de la persona interessada
i n'impedeixi així, definitivament els usos a què estaven destinades.

Ho mana i signa en Josep Mª Salvatella i Suñer, Alcalde-President
de l'Ajuntament de Llançà, en el lloc i data al principi assenyalats,
davant meu el Secretari que certifico.

L'ALCALD '-PRESIDENT,

Av.Europan.037 • Tel. 972/380181 • Fax972/381258 • 17490LLANÇA



AJUNTAMENT
DE

LLANÇA
(Alt Empordà)

D E e RET: A la Vila de Llançà, a vint-i-set d'octubre de mil nou
cents vuitanta-nou.

VIST l'informe emés en data 26.10.1989 per l'Arquitecte Assessor Muni
cipal ..

VIST l'informe que sobre el particular ha emés el senyor Secretari
d'aquesta Corporació.

ATÈS que el senyor PETER SEEMULLER està fent al carrer Bassegoda del
sector Cau del Llop d'aquesta localitat actes d'edificació dels rela
cionats a l' apartat 1 de l' article 1er. del Reglament de Disciplina
Urbanística, consistents en la construcció d'un habitatge unifamiliar,
els quals no s'ajusten al projecte autoritzat en data 16 de febrer de
1989 existint sobre el terreny un error en les cotes de nivell de la
planta baixa � no ajustar-se la planta àtic a llicència .

VISTES les facultats que em confereixen els articles 184 de la Llei
del Sòl i 29 del Reglament de Disciplina Urbanística.

DEC RET O:

Primer.- SUSPENDRE com a mesura cautelar, els actes d'edificació a ús
del sòl que fa el senyor PETER SEEMULLER al carrer Bassegoda, consis
tents en la construcció d'un habitatge unifamiliar, per no ajustar-se
a-la llicència atorgada i projecte autoritzat.

Segon.- En el termini de dos mesos, comptats des del dia següent al
de la rebuda de la notificació d'aquest decret, l'interessat haurà de
ajustar les obres al projecte autoritzat i se li comunica que, trans
corregut aquest termini sense haver donat compliment al requerit
anteriorment se'n donarà compte al Ple de l'Ajuntament perquè acordi
la demolició de les obres a càrrec de la persona interessada i
n'impedeixi així, definitivament els usos a què estaven destinades.

Ho mana i signa en Josep Mª Salvatella i Suñer, Alcalde-President de
l' Ajuntament de Llançà, en el lloc i data al principi assenyalats,
davant meu el Secretari que certifico.

L'ALCAL -PRESIDENT, davant meu

EL SECRETARI,

Av.Europa n.v S? • Tel. 972/380181 • Fax972/381258 • 17490UANÇA



AJUNTAMENT
DE

LLANÇA
(Alt Empordà)

DEC RET - A la Vila de Llançà a dos de novembre de mil nou-cent
vu.i tanta-nou.

ATÈS que per decret
va resoldre suspendre
DURAN REINA al carrer

llicència atorgada.
ATÈS que notificat a l'interessat l'anterior resolució; dintre
del termini legal ha presentat escrit registre d'entrada núm.
3388 de data 17.10.1989, que s'interpreta com a recurs de reposició
a la resolució de data 4.10.1989.
ATÈS que el recurrent en el seu escrit manifesta:
1.- Que va parar els treballs tant punt com va rebre la notificació
de suspensió de les obres.

d'aquesta Alcaldia de data 4.10.1989 es

les obres que realitzaba el senyor JOSE
Mitjorns núm. 15, per no ajustar-se a la

2.- Que retallará el voladís perquè aquest quedi d'acord amb
el projecte presentat i autoritzat.

3.- Que
2 metros

edificació que ha construit envaint el
veí, està dispossat a tancar totes les

en quant
del límit

a la
del

portes i finestres.

VIST l' informe emés en data 24.10.1989 per l' Arqui tecte Assessor
Municipal.

AQ��STA ALCALDIA, HA RESOLT:

Primer.- Quedar assabentat de les manifestacions del recurrent
expressades en els punts 1 i 2 anteriorment descrits.

Segon.- En quant a la la edificació construida en la zona de
reculades, i atès que la mateixa no s'ajusta a ordenançes, l'intere
ssat haurà de procedir a l'enderrocament de la mateixa en el
termini de dos mesos comptats a partir de la data de la rebuda
de la present resolució.

Tercer.- Advertir
del punt tercer,
d'enderrocament.

al Sr. José Duran Reina que l'incompliment
comportará iniciar el corresponent expedient

Compleixi's la resolució anterior i notifiqui's en forma legal
als interessats.
Ho mana i signa en Josep Mª Salvatella i Suñer, Alcalde-President
de l'Ajuntament de Llançà en el lloc i data al principi assenyalats,
davant meu el Secretari que certifico.

AvEuropa n.v S? • Tel. 972/380181 • Fax972/381258 • 17490UANÇA



AJUNTAMENT
DE

LLANÇA
(Alt Empordà)

DEC RET .- A la Vila de Llançà, a set de novembre de mil nou
cents vuitanta-nou.

VIST l'escrit rebut de la Delegació Territorial del Govern de la
Generalitat a Girona, registre d'entrada núm. 3469 de data 27.10.1989
en el que traslladen còpia de l' escri t presentat en aquella Delegació
pel senyor José Luis Feliu Diaz, President de la Comunitat de propietari
de l' edifici MADRAL situat al carrer Pablo Picasso 8 d ' aquesta Vila
i en el que denúncia les molèsties que els hi ocasiona el funcionament
d'un Bar situat als baixos de l'esmentat edifici, pel que fa referència
al alt volum de la música.

Aquesta Alcaldia en ús de les atribucions que li confereix la legislació
vigent

HA RESOLT:

1er.- REQUERIR al

"Tropical"
localitat,
rebuda de

local Bar.

senyor ANDREU NOGUERA RODRIGUEZ, ti tular del Bar
situat al carrer Pablo Picasso núm. 8 baixos,

perquè en el termini de TRES MESOS comptatsI

la present resolució, procedeixi a insonoritzar

anomenat

d'aquesta
des de la

l'esmentat

2on.- ADVERTIR al senyor ANDREU NOGUERA RODRIGUEZ que transcorregut
al requerit en ell'esmentat termini sense haver donat

punt anterior, per aquesta Alcaldia
clausura temporal de llur Bar.

3er. - COMPLEIXI' S la resolució anterior i notifiqui' s en forma legal
a les parts interessades pel seu coneixement i efectes, amb indicació
dels recursos que hi poden interposar, òrgans i terminis per a interpo-
sar-los.

compliment
s'iniciarà a laexpedient per

Ho mana i signa en Josep Mª Salvatella i Suñer, Alcalde-President
de l' Ajuntament de Llançà, en el lloc i data al principi assenyalat,
davant meu, el Secretari que certifico.

Davant meu,

SECRETARI,

Av.Europan.037·. Tel. 972/380181 • Fax972/381258 • 17490LLANÇA



AJUNTAMENT
DE

LLANÇA
(Alt Empordà)

DEC R ET - A la Vila de Llançà, a set de novembre de mil nou-cents
vuitanta-nou.

VIST l'escrit rebut de la Delegació Territorial del Govern de la
Generalitat a Girona, registre d'entrada núm. 3470- de data 27.10.1989,
en el que adjunten Acta aixecada per Agents del Cos de Mossos d'Esquadra
Policia Autonòmica en data 11-9-89 a requeriment de la Sra. M. Carme
Pumarola i Baule, la qual denúncia molèsties ocasionades per la música
del local anomenat Discoteca "CLUB 91", situat en aquest terme municipal,
Aquesta Alcaldia en ús de les atribucions que li confereix la legislació
vigent

HA RESOLT:

Davant meu

1er.- REQUERIR al Sr. ANTONI BARNEDA SERRADELL, propietari de la
discoteca anomena-da "CLUB 91" situada al carrer Rafael Estela núm.
27, perquè en el termini de TRES MESOS comptats des de la rebuda
de la present notificació procedeixi a insonoritzar l'esmentada discote
ca.

20n. - ADVERTIR al senyor ANTONI BARNEDA SERRADELL que transcorregut
el termini assenyalat sense haver verificat la insonorització, per
aquesta Alcaldia es procedirà a iniciar expedient per a la clausura
temporal de la discoteca.

3er. - CO!V)PELIXI' S la present resolució i notiqui' s en forma legals
a les parts interessades, amb indicació dels recursos que poden interpo
sar órgans i terminis per a interposar-los.
Ho mana i signa en Josep Mª Salvatella i Suñer, Alcalde de Llançà,
en el lloc i data al principi assenyalats.

EL SECRETARI,

,/

Av.Europa n.v S? • Tel. 972/380181 • Fax972/381258 • 17490LLANÇA



AJUNTAMENT
DE

LLANÇA
(Alt Empordà)

..

D,E CRE T .- A la Vila de Llançà, a quinze de novembre de mil nou
cents vuitanta-nou.

VIST l'informe emés pels corresponents serveis de vigilància
d'aquest Ajuntament, en el que s'acredita haver-se constatat
la existència d'una canonada que aboca aigües residuals al llit
de la Riera La Valleta, lloc situat en el nucli de població
del mateix nom.

ATÈS que s'ha comprovat que la canonada esmentada prové del
edifici on el Sr. RAFAEL VEGAS RAMOS exerceix l' activi tat de
bar-restaurant al nucli de la VaIleta.

Aquesta Alcaldia en ús de les facultats que li confereix la
legislació vigent, ha resolt:

ler.- REQUERIR al senyor RAFAEL VEGAS RAMOS, perquè en el termini
de CINC DIES comptats des de la rebuda de la present resolució
procedeixi a clausurar la canonada que aboca aigües residuals
al llit de la Riera La VaIleta.

20n.- ADVERTIR al senyor RAFAEL VEGAS 'RAMOS que l'incompliment
del requerit en el termini assenyalat, comportarà la clausura
de la canonada pels corresponents serveis d' aquest Ajuntament,
f'errt ús del sistema d' execució aube í.d í.àr-La ,"
A més a més se'n donaria compta de la seva actitud al Jutjat
d'Instrucció de Guàrdia de Figueres, per desobediència a l'Autori
tat Municipal, i a la Junta d' Aigües, als efectes de la sanció
que li pugui correspondre.
Compleixi's la r-eao Iuc í.ô
a l'interessat mitjançant
cació deIs recursos que
per a interposar-los.
Ho mana i signa en Josep M� Salvatella i Suñer, Alcalde-President
de l'Ajuntament de Llançà, en el lloc i data al principi assenya-

anterior i notifiqui' s en forma legal
lliurament de còpia literal, amb indica
hi pot interposar, òrgans i terminis

lats, davant meu el Secretari que certifico.

L'ALCALD -PRESIDENT,

Sigant: Josep M� alvatella i

Suñer.
i Reynal.

Av. Europa n.? 37 '. Tel. 972/380181 • Fax 972/381258 • 17490UANÇA



AJUNTAMENT
DE

LLANÇA
(Alt Empordà)

DEC R E T.- A la Vila de Llançà, a vint-i-quatre de novembre de mil n�u
cents vuitanta-nou.
VIST l'escrit presentat pel Sr. JOAN SALVAT SOLER en el que manifesta:
a) Que és propietari del edifici situat al carrer Nicolás Salmerón

núm. 18 d'aquesta Vila.

b) Que l'esmentat immoble servei com a Caserna de la Guàrdia Civil.
e) Que l'immoble es troba en estat de ruïna total com exposa en l':i:'nforme

-- adjunt al seu escrit, subscrit per l'Arquitecte Sr. Joan Cuadrat
i Torrent.

l a tal efecte sol·lici ta que per la Corporació Municipal es procedeixi al

desallotjament del esmentat immoble per evitar possibles accidents.

VIST l'informe emés per l'Arquitecte Assessor Municipal de data 21.4.1989
en el que manifesta que l' immoble de referència no es troba en estat
de ruïna imminent.

Aquesta Alcaldia, HA RESOLT:

ler.- No pendre en consideració la sol·licitud del Sr. Joan Salvat
per al desallotjament immediat del edifici del carrer Nicolás Salmerón
núm. 18 al no trobar-se en ester de ruïna imminent segons informe emès
per l'Arquitecte Assessor Municipal.

2on. - Trami tar la sol·lici tud del

contracdictori per la declaració
al Sr. Salvat perquè en el termini

Sr. Joan Salvat com a expedient
de ruïna i a tal efecte requerir
de DEU DIES aporti certificat lliurat

per facultatiu competent i visat pel col·legi corresponent que justifiqui
la ruïna del immoble amb la descripció dels següents paràmetres, d'acord
amb l'article 19.2 del Reglament de Disciplina Urbanística:

A) Estat físic de l'immoble.

B) Valor d'alIó edificat.

C) COST DE LES REPARACIONS NECESSÀRIES.
D) Mètodes i Mitjans Tècnics que la reparació exigeix.
E) Condicions de seguretat i d'habitabilitat suficients en relació
amb la permanència a l' edifici fins que s' adopti l' acord que sigui
procedent.
F) Circumstàncies urbanístiques.que aconsellen la demolició de l'immoble.

3er. - Requerir al Sr. Salvat perquè aporti document que acrediti la
titularitat de l'immoble i relació del que l'habiten.

. . . / . . .

Av.Europa n.v S? • Te1.972/380181 • Fax972/381258 • 17490LLANÇA



COMPLEIXI'S la resolució anterior i notifiqui's en forma legal a l'inte

r-es sat amb indicació dels recursos que hi pot interposar, òrgans i

terminis per a interposar-los.

.•• j ••.

Ho mana i signa en Josep
de l'Ajuntament de Llançà,

Mª Salvatella i Suñer, Alcalde-President
en el lloc i data al principi esmen'tat,

davant meu el Secretari que certifico.

L'ALCALDE-PRESIDENT, Davant meu



AJUNTAMENT
DE

LLANÇA
(AJt Empordà)

I'

D E e RET.- A la Vila de Llançà, a vint-i-set de novembre de mil
nou-cents vuitanta-nou. -

,_.

VIST l' informe emés en data 21 de novembre de 1989 per l' Arqui tecte
Assessor Municipal, en el que s'acredita
d'inspecció a l'immoble situat al carrer

Vila, propietat de les senyores FRANCISCA
constatant-se les següents anomalíes:

Esfondrament de pqr� de la teulada i s'observa la presència d'elements
sort ins poc enganxats a les façanes que poden desprendrè's.

que realitzada una visi ta

Hospital núm. 5 d'aquesta
i JUANA CORTADA BAgNEDA;

ATÈS de que tot Lo exposat anteriorment es presumeix la existència
de possibles accidents pels vianants del carrer.

VIST l'article 10 del Reglament de Disciplina Urbanística, del qual
resulta que els propietaris de terrenys, edificacions, etc. hauràn
de tenir-los en degudes condicions de seguretat, salubritat i ornat
públic.

Aquesta Alcaldia en ús de les facultats que li confereix l' article
anteriorment esmentat en el seu apartat 3.

HE RESOLT:

1er.- REQUERIR a les senyores FRANCISCA i JUANA CORTADA BARNEDA, perquè
dintre del termini de QUINZE DIES comptats' de la rebuda de la present
resolució, procedeixin:

a) A la reparació de la façana de forma que la mateixa quedi degudament
consolidada per evitar desprendiments i possibles accidents.

b) A facilitar la entrada al immoble de referència als Serveis Tècnics
Municipals per tal d'inspeccionar al mateix i determinar la existència
de ruïna a no.

20n.- ADVERTIR a les senyores CORTADA BARNEDA que en cas d'incompliment
del requerit en el termini assenyalat, es procedirà a la execució
per part d' aquest Ajuntament de les obres necessàries per consolidar
la façana fent ús del sistema d'execució subsidiària. Que en cas de
no facilitar l' entrada a l'immoble per a la seva inspecció es demanarà
la corresponent autorització al Jutjat d'Instrucció de Guàrdia, i,
advertir a les mateixes de les responsabili tats penals en què poden
incòrrer en cas de danys personals que s'ocasionin amb motiu dels
abans esmentats desprendiments de la façana.

. . . / . . .

Av.Europa n.P S? • Tel. 972/380181 • Fax972/381258 • 17490UANÇA



· . . / . . .

3er.- COMPLEIXI'S la resolució anterior i notifiqui' s en forma legal A
les interessades, amb indicació dels recursos que pot interposar,
òrgans i terminis per a interposar-los.

Ho mana i signa en Josep Mª Salvatella i Suñer, Alcalde-President
de l' Ajuntament de Llançà, en el lloc i data al principi assenyalat,
davant meu el Secretari que certifico.

L'ALCALDE-PRESIDENT,

� ..

h..) c::::. �I
"

I

)
Signat: Jo ep Mª Salvatella

i ñero

Davant meu

,
EL SECRETARI,

-:
_/

Signat: Narcís Subirats i Reynal.

)
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AJUNTAMENT
DE

LLANÇA
(Alt Empordà)

DEC RET. - A la Vila de Llançà,
nou-cents vuitanta-nou.· ,.'

a vint-i-set de novembre de mil
•

VIST l' informe emés en data 21 de novembre de 1989 per l' Arqui tecte
Assessor Municipal, en el que s'acredita que realitzada una visita
d'inspecció a l'immoble situat al carrer Hospital núm. 5 d'aquesta
Vila, propietat de les senyores FRANCISCA i JUANA CORTADA BARNEDA;

• constatant-se les següents anomalíes:
Esfondrament de Rart de la teulada i s'observa la presència d'elements

sortins poc enganxats a les façanes que poden desprendrê's.
ATÈS de que tot Lo exposat anteriorment es presumeix la existència
de possibles accidents pels vianants del carrer.

de tenir-los

públic.
en

del Reglament de Disciplina Urbanística, del qual
propietaris de terrenys, edificacions, etc. hauràn

degudes condicions de seguretat, salubritat i ornat

VIST l'article la

resulta que els

Aquesta Alcaldia en ús de les facultats que li confereix l' article
anteriorment esmentat en el seu apartat 3.

HE RESOLT:

1er.- REQUERIR a les senyores FRANCISCA i JUANA CORTADA BARNEDA, perquè
dintre del termini de QUINZE DIES comptats de la rebuda de la present
resolució, procedeixin:

a) A la reparació de la façana de forma que la mateixa quedi degudament
consolidada per evitar desprendiments i possibles accidents.

b) A facilitar la entrada al immoble de referència als Serveis Tècnics

Municipals per tal d'inspeccionar al mateix i determinar la existència
de ruïna a no.

20n.- ADVERTIR a les senyores CORTADA BARNEDA que en cas d'incompliment
del requerit en el termini assenyalat, es procedirà a la execució
per part d ' aquest Ajuntament de les obres necessàries per consolidar
la façana fent ús del sistema d'execució subsidiària. Que en cas de
no facilitar l' entrada al' immoble per a la seva inspecció es demanarà
la corresponent autorització al Jutjat d'Instrucció de Guàrdia, i,
advertir a les mateixes de les responsabilitats penals en què poden
incòrrer en cas de danys personals que s'ocasionin amb motiu dels
abans esmentats desprendiments de la façana.

. . . / . . .



L'ALCALDE-PRESIDENT, Davant meu

. . . / . . .

3er. - COMPLEIXI' S la resolució anterior i notifiqui' s en forma legal
les interessades, amb indicació dels recursos que pot interposar, A

òrgans i terminis per a interposar-los.

Ha

de

mana i signa en Josep
l' Ajuntament de Llançà,

Mª Salvatella i Suñer, Alcalde-President

en el lloc i data al principi assenyalat,
davant meu el Secretari que certifico.

Signat: Josep Mª Salvatella

i Suñer.

Signat: Narcís Subirats i Reynal.



AJUNTAMENT
DE

LLANÇA
(Alt Empordà)

Av. Europa n.? 37 '. Tel. 972/380181 • Fax 972/381258 • 17490 LLANÇA

DEC R E T.- A la Vila de Llançà a cinc de desembre del mil
nou-cents vuitanta-nou.

VIST l'informe emès en data 16 de novembre d'enguany pe�
la Policia Municipal.

ATES que l'Empresa TRITONE, S. A. ha procedit a l'ober
tura d'un tram de via pública per connexió dels serveis a l'edifi
ci en construcció al carrer Bassegoda, sense que les esmentades
obres figurin en el projecte presentat.

ATES que l'obertura de la rasa va fer-se en lloc inade
quat i sense la preceptiva llicència municipal.

VISTES les facultats que em confereixen els articles 184
de la Llei del Sòl i 29 del Reglament de Disciplina Urbanística,

.DECRETO:

Primer.- SUSPENDRE com a mesura cauletar, els actes d'edi
ficació que fa l'Empresa TRITONE, S. A. al carrer Bassegoda consis
tents en l'obertura del carrer Bassegoda, per no ajustarse les matei
xes al projecte autoritzat.

Segon.- En el termini de dos mesos, comptats des del dia
següent al de la recepció de la notificació d'aquest decret, els in
teressats hauran d'ajustar les obres al projecte autoritzat i se'ls
comunica que transcorregut aquest termini sense haver donat compli
ment al requerit anteriorment, se'n donarà compte al Ple de l'Ajun
tament perquè acordi deixar el carrer en el seu estat inicial a càr
rec de les persones interessades i n'impedeixi així, definitivament
els usos a que estava destinat.

Ho mana i signa en Josep Mª Salvatella i Suñer, Alcalde -

President de l'Ajuntament de Llançà, en el lloc i data aSsenyalat
al principi, davant meu el Secretari que certifico.



AJUNTAMENT
DE

LLANÇA
(Alt Empordà)

DEC RET .-

Havent-me d'absentar de la localitat del

dia 7 al 10 de desembre, HE RESOLT

Delegar en el Primer Tinent d'Alcalde -

Sr. LLUrS CASELLAS i DONAT, les funcions de l'A1-

ca1dia, el qual assumirà la totalitat de les atri

bucions i prerrogatives durant el termini de la me

va absència.

A Llançà, el sis de desembre de mil nou

cents vuitanta-nou.

L'ALCALDE,

Signat: Josep:M. Sa1vatel1a.

Av.Europa n.v S? • Tel. 972/380181 • Fax972/381258 • 17490LLANÇA



AJUNTAMENT
DE

LLANÇA
(Alt Empordà)

DEC R E T:- AlIa Vila de Llançà, a dinou de desembre de mil nou-cents

vuitanta-nou.

VIST les queixes presentades per alguns veins inmediats a l'emplaçament
del snack-bar situat al carrer Ebre núm.6 sobre el excesiu volum de la

música que es posa en el mateix, impedient el normal descans nocturn.

ATÈS que de la documentació obrant en aquestes dependències municipals
resulta que si bé el Srs. Juan Cruz Burguillo i Manuel Duran Mauri tenen

en tràmit la llicència d'obertura i funcionament de llur snack-bar, en -

l'expedient no està acreditat que estigui facultat per a la emisió de -

música .

Aquesta Alcaldia en ús de les facultats que li confereixen el Reglament
de Policia d�Espectacles Públics i el reglament d'Activitats Molestes,
Insalubres, Nocives i Perilloses

HA RESOLT:

1er.- REQUERIR als senyors JUAN CRUZ BURGUILLO i MANUEL DURAN MAURI, -

perquè inmediatament a la rebuda de la notificació de la present reso

lució s'abstinguin de posar música al locals snack-bar que regenten al

carrer Ebre núm. 6, per quant no estant facultats per ,fer-ho i perquè
no gaudeixen de llicència municipal d'obertura i funcionament.

20n.- ADVERTIR al Srs. CRUZ i DURAN que l'incompliment del requerit r-'

comportarà la iniciació d'expedient per a la clausura del local per -

manca de llicència municipal d'obertura i funcionament.

3er.- ASSABENTAR al Srs. CRUZ i BURGUILLO qu�' èn cas de que vulguin
posar música a llur local tindràn que presentar un projecte tècnic -

d'insonorització el qual seguirá la tramitació que assenyalad el

Reglament de 30 de novembre de 1961 d'Activitats Classificades.

COMPLEIXI'S la resolució anterior i notifiqui's en forma legal als
interessats amb"indicació dels recursos que hi poden interposar, òr

gans i terminis per a interposar-los.

Ho mana i signa en Josep Mª Salvatella i Suñer, Alcalde-President de

l'Ajuntament de Llançà, en el lloc i data al principi assenyalats, da

vant meu, el Secretari que certifico.

Av. uropa n.o 37 • Tel. 972/3801 81



AJUNTAMENT
DE

LLANÇA
(Alt Empordà)

DEC R E T.- Aila Vila de Llançà, a dinou de desembre de mil nou-cents
vuitanta-nou.

VIST l'informe emés per la Policia Local d' aquest Ajuntament, en

el que s'acredita la existència d'un pou obert en la finca propietat
de la Sra. _TERESA BOSCH ROSELL situada al paratge Les Esplanes
i prop del Co l-Legi Públic d' aquesta Vila.

ATÈS que la existència del pou obert sense cap protecció pot esser

causa d'accidents.

VISTA la circular rebuda del

la qual es comunica a aquest
una inspecció sobre llurs pous
sense cap mena de protecció

Jutjat d'Instrucció de Figueres en

Ajuntament la conveniència de fer

i que la existència dels mateixos

se'n poden derivar responsabilitats
penals pels seus propietaris en cas d'accidents.

Aquesta Alcaldia en ús de les facultats conferides per la legislaéió
vigent, ha resolt:

1er. -

. REQUERIR a la Sra. TERESA BOSCH ROSELL,
de CINC DIES comptats des de la rebuda de

perquè en el termini

la present resolució

procedeixi a tapar, construir una barana a altres mesures de protecció
del pou existent en la finca de la seva propietat situat al carrer

Les Esplanes d'aquesta localitat.

2on. - ADVERTIR a la senyora BOSCH que en cas d ' incompl iment del

requeri t en el termini

el sistema d'execució
la Sra. Bosch.

assenyalat, es procedirá a fer-ho mitjançant
subsidiària amb les despeses a càrrec de

Ho mana i signa en Josep
de l'Ajuntament de Llançà,

Mª Salvatella i Suñer Alcalde-President
en el lloc i data al principi assenyalat

Av.Europa n.v S? • Tel. 972/380181 • Fax972/381258 • 17490LLANÇA

davant meu el Secretari que certifico.

Davant meu,



AJUNTAMENT
DE

LLANÇA
(Alt Empordà)

Av.Europa n.v S? • Tel. 972/380181 • Fax972/381258 • 17490LLANÇA

DEC RET A la Vila de Llançà a vint de desembre de mil nou-cents

vuitanta-nou.

VISTA la denúncia presentada davant la Policia Local d'aquest Ajunta��ri
ment en data 16 de desembre d' enguany pel veí d' aquesta localitat
Sr. RAFAEL CANTON PLAZA, sobre l' excesiu volum de música que tenia

el bar anomenat "CAPTAIN'S" situat al carrer Cabrafiga núm. 25.

ATÈS que de l'informe realitzat per la Policia Local s'acredita

que a la una quinze hores de la nit del dia anteriorment esmentat,
en el domicili del denunciant la Policia Local ha pogut comprovar

que des de l'exterior se sentien fresses produides pels clients
i música a gran volum. Que al accedir al interior de l' habi tatge
del Sr. Rafael Cantón, situat al costat del bar, també se sentien

les fresses del clients i la l'excesiu volum de música.

Aquesta Alcaldia en ús de les atribucions que li confereix el vigent
Reglament de Policia d 'Espectacles Públics i Activi tats Recreatives

aprovat pel Reial Decret 2816/82 de 27 d'agost i el Reglament d'Activ�
tats Molestes, Insalubres, Nocives i Perilloses de 30 de Novembre

de 1961,
HA RESOLT:

NUÑEZ, perquè inmediatament

s' abstingui de posar música

ler.- REQUERIR
la rebuda de

al Sr. JOSE BERJANO

la present resolució

a

dins el local Bar anomenat "CAPTAIN'S" que regenta i situat al carrer

Cabrafiga núm. 25.

2on.- ADVERTIR al Sr. Berjano que en cas d'incompliment del requerit,
per aquesta Alcaldia es procedirá a iniciar expedient per a la clausura

temporal del bar.

3er.- ASSABENTAR al Sr. BERJANO que en cas que pretengui posar música
en el local bar, haurà de .insonori tzar el local i a tal efecte

presentar el corresponent expedient davant d'aquest Ajuntament per a la

seva tramitaci6 reglamentària.

COMPELIXI'S la resolució anterior i notifiqui's en forma legal a l'int�
ressat amb indicació dels recursos que pot interposar, òrgans i termi

nis per a interposar-los.

. .. / ...



· .. / ...

Davant meu

<

Ho mana i signa en Josep Mª Salvatella i Suñer, Alcalde-President

de l' Ajuntament de Llançà; en el lloc i data al principi assenyalats,

davant meu el Secretari que certifico.



'Mt

<Qt> AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDA)

DTI IGÈNClA. DE CLOSA.- Fn aquesta data es procedeix ::.1 tancament del
Llibre de resolucions de l'Alcaldia, que comprèn des del Ir. de gener al 31 de

desembre de 1989.

Llançà, a trenta-ú de desembre de mil nou-cents vuitanta-nou.

r L'ALCALDE
,

ELSECRETARI



 



 


