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/AJUNTAMENT

DE

LLANÇA
(Alt Empordà)

DEC R E T.-

En relació amb les continuades manifes
tacións del Sr. DANIEL GUERRA SESMA, Regidor d'aquest
Ajuntament i Portaveu del Grup Municipal Socialista,
als mitjans de comunicació, acusant a l'AlcakE i Equip
de Govern Municipal de malversació de fons i altres
calumnies greus, es considera que les mateixes poden
esser constitutives de delicte.

ATES que s'estima intolerable les acusa

cions rebudes per part de l'esmentat Regidor, la qual
cosa implica l'exercici inaplaçable d'accions judicials
pertinents.

Vistos els articles 21, i) i 23 de la Llei
7/85 i 41,43 i 53 del Reglament d'Organització, Funcio
nament i Regim Juridic de les Entitats Locals, aquesta
Alca�dia HA RESOLT:

1r. DECLARAR D'URGENCIA l'interposició
d'una QQERELLA CRININAL contra el Sr. DANIEL GUERRA
SESMA aixi com contra aquelles persones físiques que
resultin ser autors materials i responsables de la pu
blicació d'un Bulletí denominat "Comunicat al Poble de

Llançà", atorgant PODER ESPECIAL a favor dels Advocats
i Procuradors que resultin necessaris.

2n. DELEGAR a la Comisió de Govern d'aquest
Ajuntament, perqué exerciti les accions judicials refe
rides en l'apartat anterior.

Ho mana i signa el Sr. Alcalde, Sr. Josep
M. Salvatella Suñer, a Llanç� a dos de gener de mil
nou-cents noranta.

'Alcalde,

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



AJUNTAMENT
DE

LLANÇA
(Alt Empordà)

DEC R E T:- A la Vila de Llançà a dos de gener de mil nou-cents noranta.

ATÈS que dels antecedents obrants en aquestes dependències municipals, -

resulta qu el Sr. LECOCQ JEAN PIERRE ve desenvolupant l'activitat de Bar

al complex esportiu anomenat "TENIS CENTER" emplaçat al paratge
"1'OmbJ'a" d'aquest terme municipal.
ATÈS que el Sr. LECOCQ no gaudeix de llicència municipal per a l'activi

tat de Bar.

VISTA la disposició transitòria primera del Decret 2414/1961, de 30 de -

novembre pel que s'aprova el Reglament d'Activitats Molestes, Insalu

bres, Nocives i Perilloses, aquesta Alcaldia,

HA RESOLT:

1er. - REQUERIR al senyor LECOCQ JEAN PIERRE, perquè en el termini

de dos mesos procedeixi a demanar la preceptiva llicència municipal
per a l'activitat de Bar, presentat a tal efecte la documentació

que assenyala l'article 29 de l'esmentat Reglament.

2on.- ADVERTIR al Sr. LECOCQ que una vegada transcorregut el termini

assenyalat sense haver demanat la llicència municipal, aquesta Alcaldia

procedirà a iniciar expedient per a la clausura del Bar.

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 de Llançà,
en el lloc i data al principi assenyalats, davant meu, el Secretari

que certifico.

L'ALC LDE, Davant meu,

L SECRETARI,

Josep Mª Salvatella i Suñer.
"./

Signat: Nárcís Subirats i
Reynal.

Signa
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AJUNTAMENT
DE

LLANÇA
(Alt Empordà)

D E e R E T.- A la vila de Llançà, a setze de gener de mil nou-cents

noranta.

ATÈS que per decret d' aquesta Alcaldia de data 18.10.1989 es va decretar

suspendre com a mesura cautelar, les obres que realitzava al carrer

Guillem de Berguedà la societat IMMOBILIARIA NASUCO, S.A.

ATÈS que Ya suspensió era parcial
feia de l' escala d' accés a l' àtic,
projecte tècnic autoritzat.

ATÈS que notificada en forma la suspensió de les obres, al Arquitecte
Director de les mateixes i al contractista, les obres de cobriment s' han

acabat, i dintre del termini de dos mesos no han adeqüat les obres al

projecte autoritzat i no han so FLí c i tat en el seu cas l' autori tzació

per a la seva modificació.

i que comprenia el cobrimen que

ja que no estaba contempada en

VISTES les facultats que em confereixen els articles 184 de la Llei

del Sòl i 29 del Reglament de Disciplina Urbanística.

D E e RET O:

Primer.- SUSPENDRE coma mesura .cautelar, la totalitat de les obres

que realitza al carrer Guillem de Berguedà la societat INMOBILIARIA

NASUCO, S. A., consistents en la construcció d' un edifici d ' habi tatges,
per quan les mateixes no s' adapten al projecte tècnic autoritzat i no

han donat compliment al requerit per aquesta Alcaldia en el decret de

data 18.10.1989.

Segon.-
la rebuda

del diaEn el

de la

termini de dos comptats següent almesos,

notificació resolució

projecte

de la present
les obres al

d' aquest decret,
autoritzat a bél'interessat haurà adeqüar

per la per

de

so Ll.í.c
í

tar autorització modificació si fos possibleseva

la seva legalització, 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 que no

s' ajusten al projecte a càrrec de la persona interessada in' impedeixi
així, definitivament els usos a què estaven destinades.

Tercer. - Que pels Serveis Tècnics Municipals,
anteriors circumstàncies al moment en què per la

NASUCO, S.A. sigui demanada llicència de primera

es tingui en compte
promotora INMOBILIARIA

ocupació.

les

/
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Compleixi's l' anterior resolució i notiqui' s en forma legal a .Le s parts

interessades, amb indicació dels recursos que pot interposar, òrgans
i termin·is per a interposar-los.

\

Ho mana i signa en Josep Mª Salvatella i Suñer , Alcalde-President d'aquest

vila, davant meu el Secretari que certifico.

Davant meu,
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AJUNTAMENT
DE

LLANÇA
(Alt Empordà)

IDS

�st

D E e RET.- A la Vila de Llançà, a vint-i-quatre de gener de

u, mil nou-cents noranta .

I,

D' acord amb l' informe emès per l' Arqui tecte Assessor Municipal de_)

data 23.01.1990 , en relació a la instaHació d'un TALLER DE SERRA-

LLERIA , situat al carrer Avinguda Europa núm. 38 , del que és ti-

tular el senyor DIEGO SANCHEZ FARIÑA.

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

DEC RET O:

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

Activitats Classificades i als Serveis Territorials del Joc i de

Salvatella

�/ ..
7

�. ,%

Signat:oNarcís Subirats i Reynal.

l'Espectacle.

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

certifico.

Suñer.

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



AJUNTAMENT
DE

LLANÇA
(Alt Empordà)

DEC RET.- A la vila de Llançà, a vint-i-quatre de gener de mil nou-cents

noranta.

VIST el decret d'aquesta Alcaldia de data 19 de desembre de 1989, en el qual es

requeria als senyors MANUEL DURAN MAURI i JUAN CRUZ BURGUILLO perquè s' abs

tinguesin de posar música al local snack-bar anomenat "EBRE" situat al carrer

Ebre núm. 6 per causar molèsties als veins degut al excesiu volum de la música
i

que s'emetia dins a� mateix.

VISTOS els informes emesos per la Policia Local d'aquest Ajuntament de dates 20

i 23 de gener d'enguany, en els que s'acredita que durant els dies 22, 23 i 24

de desembre de 1989 i 20 de gener de 1990, en el local esmentat hi sonaba

música, en flagrant desobediència al decret esmentat al principi i que va esser

notificat en forma als interessats segons consta en l'expedient.
ATÈS -que dels antecedents obrants en aquestes dependències municipals resulta

que els senyors DURAN i CRUZ no tenen llicència municipal per a l'exercici de

l'activitat d'snack-bar que venen desenvolupant al carrer Ebre núm. 6.

Aquesta Alcaldia en ús de les atribucions que li confereixen, el Reglament de
Policia d'Espectacles Públics i Activitats Recreatives, Reglament d'Activitats

Molestes, Insalubres, Nocives i Perilloses i Llei Municipal i de Règim Local de

Catalunya,
HE RESOLT:

1er. - INICIAR expedient per a la clausura de l' activi tat d'snack-bar anomenat

"Ebre" situat al carrer Ebre núm. 6 i regentat pels senyors MANUEL DURAN MAURI i

JUAN CRUZ BURGUILLO, per manca de llicència municipal d' Lns t.a llac í.ó , obertura i

funcionament, i per quant l' activi tat produeix molèsties provades --sorolls-

als veins immediats.

2on.- Donar audiència als interessats d'acord amb el que preceptúa l'article 91
de la Llei de Procediment Administratiu, perquè dintre d'un termini de 10 dies

comptats des de la data de la rebuda de la notificació de la present resolució,
facin les a�legacions i presentin els documents i les justificacions que estimin

pertinents.
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'Ajunta
ment 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 • 17490LLANÇA
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AJUNTAMENT
DE

LLANÇA
(Alt Empordà)

D E e RET : A la Vila de Llançà, a vint-i-sis de gener de mil nou

cents noranta .

VIST l'informe emés en data 25 de gener d'enguany per els serveis tèc
nics murücipals

J

VIST l'informe que sobre el particular ha emés 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 construc

ció d '
un edifiçi d' habi tatges bloc 3 del projecte autoritzat el

10.12.1987, núm. 231/87 els quals no s'ajusten al projecte aprovat,
pel que fa referència a les reculades .

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 IMMEDIATAMENT com a mesura cautelar, els actes

d'edifi�ació o ús del sòl que fa CUBEONA, S.A. al carrer Jaume I, núm.

3, consistents en la construcció del Bloc 3 del projecte abans esmen

tat .

Casellas i Donat, Alcalde Accidental dé � -�

en el lloc i data al principi assenyalats,
que certifico.

I,

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 pel que fa referència a les

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.



AJUNTAMENT
DE

LLANCÀ
.

(ALT EMPORDÀ) DECRET

ler.- Procedint-se a la distribuci6 dels llocs dels
mercats d'aquest Municipi per l'any 1.988, re�uereixi's a tots
els titulars de l'any anterior per a �ue formulin la petici6
de renovaci6 acompanyada dels documents �ue seguidament es -

detallen:

- Fotocòpia de la Llicencia Fiscal de 1.988.
- Fotocòpia del D. N. I. o permis de residència.
- Fotocòpia del permis de treball pels estrangers.
- Rebut últim del Montepius Laboral Treballadors Autònoms.

J

- Fotocòpia de la targeta de transports.
- Dues fotografies tamany carnet.

- Certificat Cambra Oficial Agrària o Cooperativa Local
acreditant professi6 pagesos.

20n.- El termini MAXIM DE SOL.LICITUD serà el corres

ponent pel pagament de la li�uidaci6 de taxes �ue s'adjunta en

a�uest Deoret.

3er.- SERA IMPRESCINDIBLE PER A LA CONCESSIO DE LES
PARADES HAVER COMPLIMENTAT ELS TErurŒS DELS PUNTS PRIMER l
SEGON.

4art.- La falta de pagament dins dels terminis senya
lats està considerada com a falta greu d'acord amb l'apartat -

39, g) del Reglament de Mercats, i serà sancionada amb la mul
ta prevista en l'article 41 del mateix Reglament.

Notofo�ui's en deguda i legal forma als interessats
amb indicaci6 dels recursos �ue contra la mateixa procedeixin,
6rgan davant el �ue hav�ssin de presentar-se i termini per a

interposar-los.

Ho mana i signa En Josep M. Salvatella i Suñer, Al
calde-President de l'Ajuntament d'aquesta Vila, a trenta de -

gener del mil nou-cents vuitanta-vuit.

L'A calde-President



AJUNTAMENT
DE

LLANÇA
(Alt Empordà)

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

noranta.

Un cop vist l'informe emès a Girona el dia 30 de gener de 1990 per la

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

qualificació de la sol·lici tud de llicència municipal incoada per els

senyors JOAN CRUZ BURGUILLO i MANUEL DURAN MAURI , per a la INSTA1LACIÓ
D'UN SNACK-BAR al carrer Ebre núm. 6 ,segons el qual hom procedeix a qua

lificar l'esmentada activitat com a MOLESTA, per sorolls, olors i fums in

formant-la FAVORABLEMENT amb condicions.

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

1er. - CONCEDIR l' esmentada llicència d' instaHació de SNACK-BAR al

carrer Ebre núm. 6 .

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. I ademés les portes
RF. no poden ser de doble acció. L'alçada lliure del local ha de ser de

2,80 m. mínim.

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·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

installacions, 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'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

54.700 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

Secretari de que certifico.

-PRESIDENT,

Signat: Josep ª Salvatella i Suñer.

Av.E opa n.v B? • 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 nou de febrer de mil nou-cents noranta. -

ATÈS que dels antecedents obrants en aquest Ajuntament resulta que l'edifici -

destinat a Hotel a Hostal, situat al carrer la Creu núm. 16 propietat del

senyor SILVERI RIERA i NEGRE, no gaudeix de llicència municipal d'instaHació,
obertura i funcionament.

VIST el que) per aquest casos preveu el Reglament d'Activitats Molestes,
Insalubres, Nocives i Perilloses de 30 -11-1961 i el Reglament General

de Policia d ' Espectacles Públics i Activi tats Recreatives aprovat pel Reial

decret 2816/1982, de 27 d'agost.

AQUESTA ALCALDIA, HA RESOLT:

1er. - REQUERIR al senyor SILVERI RIERA i NEGRE, perquè dintre del termini

de DOS MESOS comptats a partir de la rebuda d ' aquesta resolució, formuli

sol·lici tud per al' exercici de l' activi tat d ' Hotel a Hostal que està reali t

zant al carrer La Creu núm. 16 d'aquesta vila.

A tal efecte haurà de aportar la documentació que assenyala l' article 29

del Reglament d'Activitats Molestes, Insalubres, Nocives i Perilloses de

30.11.1961, i art. 36 del Reglament General de Policia d'Espectacles Públics

i Activitats Recreatives.

20n. - INICIAR expedient per a la clausura de l' acti vi tat de Hotel a Hostal

que està realitzant el senyor SILVERI RIERA i NEGRE al carrer La Creu núm.

16; hasta t-ªnt no disposi de llicència-mun_:l._èipal'- _ � _

Que es dongui a l'interessat el preceptiu tràmit d'audiència.
-

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

Ho mana i signa el senyor 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.

Da nt meu,

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

LLANÇA
(Alt Empordà)

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

noranta.

VIST l' escri -¡;J presentat pel senyor ANTONIO BERGNES DE LAS CASAS SOTERAS,
com a mandatri verbal del Sr. PETER SEEMÜLLER, registre d' entrada núm.

296 de data 26.01.1990, en el que demana sigui autoritzada la represa

de les obres suspeses per decret d' aquesta Alcaldia de data 27 d' octubre

de 1989; pel que fa referència a les plantes inferiors de la planta
àtic.

VIST l'informe que sobre el particular ha emés l'Arquitecte Assessor

Municipal en data 6.1.1990.

AQUESTA ALCALDIA, HA RESOLT:

1er. - DESESTIMAR la petició del Sr. ANTONIO BERGNES DE LAS CASAS SOTERAS

com a mandatari verbal del Sr. PETER SEEMÜLLER de represa de les obres

suspeses per decret d'aquesta Alcaldia de data 27.10.1989, ja que segons
l' informe de l' Arqui tecte Assessor Municipal, la represa d' aquesta obres

tenen incIdència en la totalitat de l'edifici, inclòs l'àtic que es

on s'ha comés la infracció urbanística.

2on.- CONFIRMAR en tots els seus extrems el decret d' aquesta Alcaldia

de data 27.10.1989.

3er. - RECORDAR el senyor BERGNES que el termini de dos mesos per ajustar
les obres, a que es fa referència en el punt 2on. del a lLudi t decret

de 27.10.1989, compta a partir de la data de rebuda de la noti ficació
de llur decret.

4rt. - NOTIFICAR al' interessat la present resolució amb indicació dels

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

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

meu, el Secretari que certifico.

n.? 37 • Tel. 972/3801 81 • Fax 972/381258 • 17490 LLANÇA
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AJUNTAMENT
DE

LLANÇA
(Alt Empordà)

DEC RET.- A la vila de Llançà a catorze de febrer de mil nou-cents

noranta.

VIST l' expedient que es trami ta en aquest Ajuntament a so l-l
í

c i tud del

senyor FRANCESC) GARRIGA COROMINAS per a l'exercici de l'activitat de

la discoteca anomeda "Kroac".

ATÈS que tramitat el corresponent expedient d'Activitat Molestes, Insalubres

Nocives i Perilloses, es va trametre l' expedient al Servei d'Indústries
i Activitats Classificades de Girona.

ATÈS que mitjançant escrit del Servei esmentat anteriorment, regis�
trat d ' entrada

.

en aquestes dependències municipal amb núm. 3875 de data

9.12.1989, es demana que per l'interessar s'aporti la següent documentació

complementària, per a poder informar:

-Documentació acreditant:
- El local ha de disposar d' un total de sortides a la via pública de

16,20 m.

- Aclarir com s' aconsegueixen el cabal i pressió a punta de llançà per

les B.LE.
- Lns t.a l-Lac

í ó

d' un' hidrant de 100 rnrn , 0 degudament senyalitzat, llevat

que a menys de 100 mts. ja existis un hidrant í.ns ta lLat. i sentalitzat,
i sempre i quan ho hagi el cabal i la pressió suficient.

ATÈS que l' anterior escrites va traslladar al senyor FRANCESC GARRIGA

i COROMINAS donant-li un termini de deu dies perquè aportés la documentació

complementària demanada.

ATÈS que l'escrit va esser rebut per l'interessat el 10.1.1990.

ATÈS que ha transcorregut amb excès el termini donat, sense

aportat la documentació soLl
í

c
í

tada.

que s'hagi

. / . . .

AQUESTA ALCALDIA HA RESOLT:

1er. - Advertir al senyor FRANCESC GARRIGA i COROMINAS que de conformitat

amb el que preveu l' article 99 de la Llei de Procediment Administratiu,
que una vegada transconeguts tres mesos a partir de la recepció del present
requeriment, sense haver donat compliment a lo que demana el Serveis

d'Insdústries i Activitats Classificades de-Girona, es produirà la caducitat

de l'expedient.
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2on.- INICIAR expedient per a la clausura temporal de l'activitat de
la discoteca "Kroac" situada a l' avinguda Europa cantonada carrer La
Bateria de la qual és titular el senyor FRANCESC GARRIGA i COROMINAS,
per manda de llicència municipal de obertura i funcionament.

3er.- Donar a l'interessat el tràmit d'audiència que preceptúa l'article
91 de la Llei de Procediment Administratiu, perquè dintre d 'un termini
de 10 dies comptats des de la data de la rebuda de la notificació de
la present resolució, faci les a l-Legac

í

ons i presenti els documents i
les justificacions que estimi pertinents.

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

Ho mana i signa en Josep
l' Ajuntament de Llançà, en

Mª Salvatella i Suñer, Alcalde-President de
el lloc i data al principi assenyalat davant

meu el Secretari que certifico.

L'ALCALDE-PRESIDENT, davant meu

SECRETARI,



de

La

•
�

AJUNTAMENT

DE

LLANCÀ
.

(ALT EMPORDÀ)3,

Le

li

je

i
DEC RET .-

:le

It

) Vist l'article 6 dels Estatuts de la LLAR �IDNICI

PAL DEL PENSIONISTA, sobre la composici6 de la Junta de Go

vern, així com la Disposici6 Transitòria 1ª sobre la convo

catòria 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 Falc6 i Font, Sra. Carme Bosch i Mallol, i Sr.

Laureà Serra i Cisneros, com a membres de la Junta de Go-

vern de la Fundaci6 Pública t'LLAR MUNICIPAL DEL PENSIONIS

TA".

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,



•

<JD> AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

DECRET A la vila de Llançà a vint-i-trés de febrer de mil nou-cents

noranta.

Per decret d' aquesta Alcaldia de data 11 d' abril de 1.988 es va concedir a

MARIO VILA LOPEZ llicència d' instaHació de SUPERMERCAT AMB CARNISSERIA, al

carrer Bernat Metge núm. 16.

J
En llur decret se li recordada "En cap cas es podrà començar a exercir-se

l'activitat abans d'haver-se obtingut l'acta de comprovació favorable.= Per

obtenir aquesta acta el peticionari haurà de sol-lici tar de l' Ajuntament que

efectuï l' oportuna visi ta d'inspecció. A la sol-licitud s' acompanyarà una

certificació del Tècnic Director de les Obres i instal-lac ions , en la que

s' especifiqui la conformi tat d I aquestes obres i Lns t.a.l-Lacions a la llicència

que les ampara."

Com sigui que dels antecedents obrants en aquestes dependències municipals NO

CONSTA que s'hagi demanar l'acta de comprovació, i per tant ara l'activitat

que voste desenvolupa no gaudeix de llicència municipal d'obertura i

funcionament.

AQUESTA ALCALDIA, HA RESOLT:

1er. - REQUERI_R a MARIO. VILA LOPEZ, perquè dintre del termini de QUINZE DIES

comptats des de la data de la rebuda de la present resolució, demani d'aquest
Ajuntament l'acta de comprovació favorable, presentant en el registre de les

oficines municipals degudament omplerta la sol·lici tud que s' adjunta en la

notificació del present requeriment, a la que l'interessat haurà de unir el

certificat de final de les obres i insta�lacions que té que fer el tècnic que

va realitzar el projecte.

.....�, .. �

Av. Europa n.? 37 • Tel. 972/3801 81__..-""�;-�/3812 58 • 17490 LLANÇA

davant meu

EL SECRETARI,

20n. - ADVERTIR a el senyor MARIO VILA LOPEZ que una vegada transcorregut
l' anterior termini sense haver-se donat compliment a lo requerit, aquesta
Alcaldia iniciarà expedient per a la clausura temporal de l' acti vi tat, per

manca de llicència municipal d'obertura i funcionament.

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 de Llançà, en el lloc

i data al p�·ncipi assenyalat, davant meu el Secretari que certifico.



..

tU AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPOROA)

O E CRE T - A la vila de Llançà a vint-i-trés de febrer de mil nou-cents

noranta.

Per decret d'aquesta Alcaldia de data 9 d'octubre de 1989 es va concedir a el

senyor SALVADOR MARES GONZALEZ llicència d'instal�ació de TREN DE RENTAT DE

COTXES al carrer Camprodón.

En llur decret se li recordada "En cap cas es podrà començar a exercir-se

l'activi tat abans d ',haver-se obtingut l' acta de comprovació favorable. = Per

obtenir aquesta acta el peticionari haurà de sorlicitar de l'Ajuntament que

efectuï l' oportuna visi ta d'inspecció. A la sol-licitud s' acompanyarà una

certificació del Tècnic Director de les Obres i instal-lac ions , en la que

s' especifiqui la conformi tat d' aquestes obres i instal-lacions a la llicència

que les ampara."

Com sigui que dels antecedents obrants en aquestes dependències municipals NO

CONSTA que s'hagi demanar l'acta de comprovació, i per tant ara l'activitat

que vaste desenvolupa no gaudeix de llicència municipal d'obertura i

funcionament.

AQUESTA ALCALDIA, HA RESOLT:

1er.- REQUERIR a el senyor SALVADOR MARES GONZALEZ, perquè dintre del termini

de QUINZE DIES comptats des de la data de la rebuda de la present resolució,
demani d'aquest Ajuntament l'acta de comprovació favorable, presentant en el

registre de les oficines municipals degudament omplerta la sol·lici tud que

s' adjunta en la noti ficació del present requeriment, a la que l'interessat

haurà de unir el certificat de final de les obres i instal·lacions que té que

fer el tècnic que va realitzar el projecte.

davant meu

EL SECRETARI,

20n. - ADVERTIR a el senyor SALVADOR MARES GONZALEZ que una vegada transco

rregut l' anterior termini sense haver-se donat compl iment a lo requerit,
aquesta Alcaldia iniciarà expedient per a la clausura temporal de l'activi

tat, per manca de llicència municipal d'obertura i funcionament.

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 de Llançà, en el lloc

i data al principi assenyalat, davant meu el Secretari que certifico.
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� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORD-,"

]I E CRE T A la vila de Llançà a vint-i-trés de febrer de mil nou-cents

noranta.

Per decret d' aquesta Alcaldia de data 11 de maig de 1989 es va concedir a

CARLES LLOVERAS TUBERT llicència d' instaHació de CARNISSERIA al carrer La

Creu núm. 11.

En llur decret se l� recordada "En cap cas es podrà començar a exercir-se

l'activitat abans d'haver-se obtingut l'acta de comprovació favorable.= Per

obtenir aquesta acta el peticionari haurà de sol·lici tar de l' Ajuntament que

efectuï 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."

Com sigui que dels antecedents obrants en aquestes dependències municipals NO

CONSTA que s'hagi demanar l'acta de comprovació, i per tant ara l'activitat

que voste desenvolupa no gaudeix de llicència municipal d'obertura i

funcionament.

davant meu,

SECRETARI,

AQUESTA ALCALDIA, HA RESOLT:

ler.- REQUERIR a el seyor CARLES LLOVERAS TUBERT, perquè dintre del termini

de QUINZE DI�S comptats des de la data de la rebuda de la present resolució,

demani d'aquest Ajuntament l'acta de comprovació favorable, presentant en el

registre de les oficines municipals degudament omplerta la so Ll t c i tud que

s' adjunta en la notificació del present requeriment, a la que l' interessat

haurà de unir el certificat de final de les obres i insta�lacions que té que

fer el tècnic que va realitzar el projecte.

2on.- ADVERTIR a el senyor CARLES LLOVERAS i TUBERT que una vegada transco

rregut l' anterior termini sense haver-se donat compliment a lo requerit,

aquesta Alcaldia iniciarà expedient per a la clausura temporal de l'activi

tat, per manca de llicència municipal d'obertura i funcionament.

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 de Llançà, en el lloc

i data al principi assenyalat, davant meu el Secretari que certifico.

Av. Europa n.? 37 • Tel. 972/3801 81
///
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<@> AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPOADA¡

DEC RET A la vila de Llançà a vint-i-trés de febrer de mil nou-cents

noranta.

Per decret d'aquesta Alcaldia de data 21 de març de 1989 es va concedir a SU

BEROLITA, S.A. llicència d'instal-lació de PLANTA DE FORMIGÓ al paratge Madres

s/n d'aquest terme municipal.

En llur decret se· li recordada "En cap cas es podrà començar a exercir-se

l'activitat abans d'hater-se obtingut l'acta de comprovació favorable.= Per

obtenir aquesta acta el peticionari haurà de sorlicitar de l'Ajuntament que

efectuï l' oportuna visita d'inspecció. A la sol-licitud s' acompanyarà una

certificació del Tècnic Director de les Obres i instal-lacions, en la que

s'especifiqui la conformitat d'aquestes obres i instarlacions a la llicència

que les ampara."

Com sigui que dels antecedents obrants en aquestes dependències municipals NO

CONSTA que s'hagi demanar l'acta de comprovació, i per tant ara l'activitat

que vaste desenvolupa no gaudeix de llicència municipal d'obertura i

funcionament.

AQUESTA ALCALDIA, HA RESOLT:

1er. - REQUERIR a SUBEROLITA, S. A., perquè dintre del termini de QUINZE DIES

comptats des de la data de la rebuda de la present resolució, demani d'aquest
Ajuntament l'acta de comprovació favorable, presentant en el registre de les

oficines muni cipals degudament omplerta la sol·lici tud que s' adjunta en la

notificació del present requeriment, a la que l'interessat haurà de unir el

certificat de final de les obres i instal·lacions que té que fer el tècnic que

va realitzar el projecte.

20n.- ADVERTIR a SUBEROLITA, S.A. que una vegada transcorregut l'anterior

termini sense haver-se donat compliment a Lo requerit, aquesta Alcaldia

iniciarà expedient per a la clausura temporal de l' activi tat, per manca de

llicència municipal d'obertura i funcionament.

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 de Llançà, en el lloc

i data al principi assenyalat, davant meu el Secretari que certifico.

davant meu

EL SECRETARI,
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davant meu,

•

� AJUNTAMENT DE LLANÇA (ALTEMPORDÀ¡

DEC R E T.- A la vila de Llançà a vint-i-set de febrer de mil nou-cents

noranta.

VIST el Recurs de Reposició formulat pel Sr. RAFAEL BENAGES i CORS en re

presentació de la companyia mercantil CUBEONA, S.A. registrat en

aquestes dependències amb el núm. 497 de data 15 de febrer d '

enguany

contra el DECRET d' aquesta Alcaldia del 26 de gener de 1990 pel que

es disposa la suspensió immediata del actes d'edificació al carrer

Jaume I, núm. 3, consistent la la construcció d'un edifici d'apartament

(bloc núm. 3).

CONSIDERADES les al·legacions formulades relatives a que el recorrent

ho ha tingut accés als informes dels Serveis Tècnics i del Secretari.

Que la suposada infracció es "pel que fa referència a les reculades"

està faltada de motivació; aixi com no haver-se donat compliment

al tràmit d'audiència.

Aquesta Alcaldia HA RESOLT:

ESTIMAR el recurs presentat pel senyor RAFAEL BENAGES CORT en represen-

tació CUBEONA, S.A., deixant sense efecte el Decret d'aquesta Alcaldia

de data 26 de gener de 1990, pel que es suspenien les obres que realitza

el recurrent en la representació que ostenta al carrer Jaume I, núm.

3.

Que es notifiqui la present resolució al interessat en forma legal.

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

de l'Ajuntament de Llançà, davant meu el Secretari que certifico.
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� AJUNTAMENT DE LLANÇA IALTEMPOROÀ)

DEC RET.- A la Vila de Llançà a primer de març de mil nou-cents
noranta.

ATÈS que per decret d ' aquesta Alcaldia de data 14 de febrer de 1990,
es va resoldre iniciar expedient de clausura temporal de l' activi tat
de la discdteca "KROAC" situada al' Avinguda Europa cantonada carrer

la Bateria de la qual és titular el senyor FRANCESC GARRIGA COROMINAS;
per manca de llicència municipal d'obertura i funcionament.

VIST que donat el tràmit d'audiència a l'interessat de conformitat
amb el que preveu l' article 91 de la Llei de Procediment Administratiu,
l' interessat no ha formulat cap a l-Legac í.ó a presentat cap escrito

justificació; en concret no s'ha personat en l'expedient de clausura.

AQUESTA ALCALDIA, HA RESOLT:

1er. - CLAUSURAR temporalment i mentres tant no es resolgui l' expedient
que té presentat el senyor GARRIGA, el local discoteca anomenada "KROAC"

situada a l'avinguda Europa cantonada carrer La Bateria, per manca

de llicència municipal d'obertura i funcionament.

20n.- ADVERTIR al senyor GARRIGA, que en cas d'incompliment de la decre

tat anteriorment, se'n donarà compta al Jutjat d'Instrucció de Guàrdia,
per desobediència a l'Autoritat Municipal.

3er.- La claura decretada tindrà efectes a partir de la rebuda de la

present resolució per part de l'interessat.

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

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.



-

� AJUNTAMENT DE LLANÇA (ALTEMPORDÀ¡

DEC RET.- A la vila de Llançà a dos de març de mil nou-cents

noranta.

SUSPESOS, pel decret d'aquesta Alcaldia de data 16.01.1990, els

actes d' edificació que feia el senyor JOSEP COMERON GARCIA per compte
de la societ�t PROMOCIONES INMOBILIARIAS NASUCO, S.A. al carrer Guillem

de Berguedà, dels relacionats a l'apartat 1 de l'article 1er.- del

Reglament de Disciplina Urbanística, consistents en la construcció

de edifici d'habitatges unifamiliars adosats, perquè no s'ajustaven
a les condicions legítimament assenyalades a la llicència núm. 239/88
de data 22.12.1988, i

ATÈS que el senyor ANTONIO BERGNES DE LAS CASAS SOTERAS en representació
de la societat PROMOCIONES INMOBILIARIAS NASUCO, S.A. manifesta en

escri t de data 8 de febrer de 1990, que a ajustat les obres procedint
a la demolició de la coberta de l' escala, i que l' Arqui tecte Assessor

Municipal, en el seu informe de data 15.2.1990, corrobora aquesta
aseveració,

AQUESTA ALCALDIA, HA RESOLT:

1er. - AIXECAR la suspensió del actes d' edificació que feia al carrer

Guillem de Berguedà el senyor Josep Cameron García per compte de

la societat PROMOCIONESINMOBILIARIAS NASUCO, S.A. i declarar que

les obres han quedar ajustades a la llicència núm. 239/88 de data

22.12.1988.

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 1 'Ajuntament de Llançà, en el lloc i data al principi assenyalats,
davant meu el Secretari que en dóna fe.

davant meu

EL SECRETARI,

./
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� AJUNTAMENT DE LLANÇA (ALTEMPORDÀ)

DEC RET. - A la vila de Llançà, a deu de març de mil nou-cents

noranta.

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

data 1.3.90, en relació a la instal·lació d'SNACK-BAR, situat al carrer

Ebre nóm. 6, del que és titular el JUAN CRUZ BURGUILLO i MANUEL DURAN

MAURI. J

DECRETO

ler.- ATORGAR llicència d'obertura i funcionament de l'activitat d'SNACK

BAR.

2on. - Es decreta la prohibició absoluta de emetre' s mús í.ca dins del

local, atès que l'activitat demanada i ara autoritzada no ho permet.

3er.- Es decreta la clausura

hi ha en l' obrador, atès que

presentat; podent l'interessat

a la seva legalització.

del funcionament de les màquines que

les mateixes no figuren en el projecte
presentar la sol·lici tud en forma per

4rt.- Advertir als interessats que l'incompliment dels condicionants

anteriors comportarà prèvia la instrucció del corresponent expedient
la clausura temporal del local i se'n donaria compte al Jutjat d'Instruc

ció de Guàrdia de Figueres als efectes pertinents.

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

interessats en l'expedient.

Ho mana i signa en Josep
de l' Ajuntament de Llançà,

Mª Salvatella i Suñer, Alcalde-President

en el lloc i data al principi assenyalats;
davant meu el Secretari que certifico.

Davant meu,

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



L'ALCALDE, davant meu

•

� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDA)

D E e R E T.- A la Vila de Llançà, a catorze de març de mil nou-cents

noranta.

Un cop vist l'informe emès a Girona el dia 27 de febrer de 1990 per
la Comissió Territorial d'Indústries i Activitats Classificades, en tràmit

de qualificació de la so Ll
í

c
í

tud de llicència municipal incoada per LLUïsA
CARRILLO RISCADO , per a la insta�lació d'una BUGADERIA al carrer Nuria

núm. 3 ,segons el qual hom procedeix a qualificar l' esmentada activi tat

com a MOLESTA pElr olors i fums informant-la FAVORABLEMENT amb condicions.

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

ler.- CONCEDIR l'esmentada llicència d t í

ns t.a l-Lac i
ó

de BUGADERIA al

carrer Nuria núm. 3 d'aquesta vila.

20n.- CONDICIONADA: A la instaHació d'un hidrant de 100 mim. (O
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

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

ver-se obtingut l'acta de comprovació favorable.

Per obtenir aquesta acta el peticionari haurà de sollici tar 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

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

installacions 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 CINC-CENTES 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.

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

Signat: Josep Mª Salvatella i Suñer. Signat: Narcís Subirats i Reynal.
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<0> AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (AlTEMPORDÀ)

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

noranta.

Un cop vist l'informe emès a Girona el dia 27 de febrer de 1990 per

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

de qualificació de la sol·lici tud de llicència municipal incoada per JAUME

GASSJOT i GElS , per a la instal·lació d' una PEIXETERJ A al carrer Gardissó

núm. 10 ,segonsJel qual hom procedeix a qualificar l'esmentada activitat

com a MOLESTA per sorolls i olors informant-la FAVORABLEMENT amb condi

cions.

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

ler.- CONCEDIR l' esmentada llicència d' instaHació de PEIXETERJ A al

carrer Gardissó núm. 10 .

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

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' especi fiqui la conformi tat d' aquestes obres i

installacions 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

VINT-i-TRÉS MIL DUES-CENTES SETM�TA-CINC. (�3.275) PTA.
-- �. -.

NOTIFJQUI'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.

LOE, davant meu

L SECRETARI,

Av.Europa n.v S? • Tel. 972/380181 • Fax972/381258 • 17490LLANÇA
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<Œ!> AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

Sr. JOAN CUS$ SALVAT

el Gardissó 17

INTERIOR

DEC R E T.- A la Vila de Llançà, a dinou de març de mil nou-cents

noranta.

Un cop vist j'informe emès a Girona el dia 27.02.1990 per la Comissió

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

cació de la sollicitud de llicència municipal incoada per JOAN CUSI SALVAT

, per a la instal-lació de CAFÉ-TEATRE al carrer Gardissó núm. 17 ,segons

el qual hom procedeix a qualificar l' esmentada activi tat com a MOLESTA,

per sorolls i fums informant-la FAVORABLEMENT amb condicions.

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

1er. - CONCEDIR l' esmentada llicència d' instaHació de CAFÉ-TEATRE al

carrer Gardissó núm. 17 .

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

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-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' Ln s ta 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

22.000 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.

�
b'A CALDE,

Av. uropa n.? 37 • Tel. 972/380181 • Fax 972/381258 • 17490 LLANÇA
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lU AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDA)

DEC R E T.- A la vila de Llançà a dinou de març de mil nou-cents noranta

VIST l' acord de la Comissió de Govern d' aquest Ajuntament de data 22

de febrer de 1.990 pel qual es denegava la petició del Sr. RAYMOND HONHON

de Lnsta lLac i
ó

d' una carava a un terreny del Cau del Llop, per no està

preparat l'esmentat terreny per a l'acampada.

ATÈS que segons informe de la Policia Local d' aquest Ajuntament de data

7 de març d' engu¿ny, s' acredi ta que el senyor Raymon Honhon ha Lne t.a Ll.a't

la caravara qual llicència se li va denegar, incomplint per tant un

acord municipal.

VIST el decret 55/1982 del Departament de Comerç i Turisme de la Generali�

tat de Catalunya, que regula entre altres la lliure acampada.

VIST que la instalació de la caravana per part del senyor Honhon incom

pleix el que determina l'article 4 del esmentat Decret.

AQUESTA ALCALDIA, HA RESOLT:

1er. - REQUERIR al senyor RAYMOND HONHON, perquè en e 1 termini de 24

hores comptades a partir de la rebuda de la present resolució procedeixi
a retirar la carava que han Lns ta Ll.at al paratge Cau del Llop.

20n.- ADVERTIR al senyor HONHON que en cas d'incompliment de lo requerit
en el termini assenyalat, es procedirà a precintar l'entrada de l'esmentada

caravana per impedir-ne el seu 0s, i en el seu cas es procediria a reti

rar-la del seu lloc; i se'n donaria compte al Jutjat d'Instrucció de Guàrdia
de Figueres.
3er.- DONAR-NE compte del present decret al Servei Territorial del Departa-
ment de Comerç, Consum i Turisme de la Generalitat de Catalunya, als efectes

sancionadoBs que procedeixin.

Ho mana i signa en Josep Mª Salvatella i Suñer, Alcalde de l'Ajuntament de

Llançà, en el lloc i data al principi assènyalats, davant meu el Secretari

de que certifico.

Av.Europa n.v S? • Tel. 972/380181 • Fax972/381258 • 17490LLANÇA
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<Qt> AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (AlTEMPORDÀ)

DECRET. - A la vila de Llançà a vint-i-nou de març de mil nou-cents
noranta.

VIST l' expedient
anomenada "CLUB

)
instruït per a la clausura temporal de la discoteca

91" situada al carrer Rafael Estela núm. 27, de la

qual és titular el senyor ANTONI BARNEDA i SERRADELL.

ATÈS que de la inspecció practicada en el local per part de l'Arquitecte
i Enginyer Tècnic Assessor Municipals, senyor RICARD FINA i SEGURA
i JOSEP Mª GIRONELLA i CARRERAS i Enginyer en Cap dels Serveis a Girona
de la Direcció General de Prevenció i Extinció d'Incendis i de Salvaments
de Catalunya els qual han emès sengles informes dels quals resulta:
- Que en qual a sorolls fetes les oportunes medicions mitjançant sonòme

tre, els nivells sonors exteriors eren de 71 db. i 75 db. respectivament.
Que en el domicili de la veina afectada Sra. Carmen Pumarola Baulé,
el nivell sonor procedent de la discoteca era de 51 db.

- En quant a instal·lacions elèctriques, no es compleix l' actual Reglament
Electrotècnic de Baixa Tensió (Decret 2413/1973) de 20-9-1973. Que
el local no compleix la instrucció M. I. BT 025 i que el magatzem de

begudes alcoholiques, amb gran ris i perill d'incenqi no compleix
la instrucció MI BT 026 classe núm. 1 divisió 2.

Que el local no compleix la normativa legal- vigent pel que fa a

-Sectorització (el local s'ha de sectoritzar, respecte l'escala de
veïns. Els quadres de protecció elèctrics han de ser RF-120. S'ha
d' acompletar la sectari tzació de l' antiga escala del fons del local.

Les parts me t.à H í.que s i de fusta de l' estructura i la zona de sostre
amb revoltó s' han de protegir perquè siguin RF -120. La porta d' accés
al magatzem del soterrani ha de ser estanca al fums).
-Portes i sortides (l' amplada lliure de pas de la porta d' emergència
posterior ha de ser de 1,20 mts. com a mínim).
-Enllumenat de senyalització i d'emergència (manca un llum d'emergència
a la sortida d' emergència posterior i al lavabo de planta baixa. Manca
la senyalització dels graons de la sortida d'emergència posterior).
- Zones de pas (els desnivells del paviment s' han de salvar amb rampa
del 12% a bé amb tres a més graons).

La instal·lació elèctrica no compleix el reglament de B. T.

S'ha de canviar les tapiceries de tots- els seients de forma que
no quedi al des caber la goma-espuma de farciment.

. . . / . .
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ATÈS que donat el tràmit d'audiència a l'interessat que preveu l'article
91 de la Llei de Procediment Administratiu, l' interessat no

. ha fet

cap al·legació, si bé consta un escrit presentat pel senyor Josep Galobard
Vila coHegiat del lItre. Col·legi de Perits i Enginyers Tècnics de
Catalunya en el qual manifesta que per part del senyor ANTONI BARNEDA
SERRADELL ha rebut l'encarrec de realitzar un informe �r resoldre
les deficiències.

ATÈS que Lo esmentat pel Sr. Galobardes no resolt el greu ris: i perill
existent actualment a la discoteca "Club 91".

ATÈS que de les anomalies existents en la discoteca "CLUB 91" esmentades
anteriorment es dedueix un perill i risc per a les persones que la
freqüenten.

ATÈS que és deure d'aquesta Alcaldia d'adoptar
mesures per tant de garantir les degudes condicions
locals de pública concurrència com és aquest cas.

les corresponents
de seguretat dels

Aquesta Alcaldia en ús de les facultats que li confereix el Reglament
d'Activitats Molestes Insalubres, Nocives i Perilloses de 30 de novembre
de 1961 i el Reglament General de Policia d'Espectacles Públics i
Activitats Recreatives (R.O. 2816/1982, de 27 d'agost,

HA RESOLT:

1er. - DECRETAR la clausura temporal de

anomenada "CLUB 91" situada al carrer

la activi tat de la discoteca

Rafael Estela núm. 27 de la
qual és titular el senyor ANTONI BARNEDA SERRADELL, fins i mentres
tant per part del titular no s'adoptin les mesures de seguretat esmentade
en el present decret.

t
20n.- El present decret tindrà efectivitat inmediatament
de la notificació de la present resolució per part del
la discoteca senyor ANTONIO BARNEDA i SERRADELL:

a la rebuda

ti tular de

3er.- ADVERTIR al senyor ANTONI BARNEDA i SERRADELL que en cas d'incom
pliment del present decret, se' n donarà compta al Jutjat d'Instrucció
de Guàrdia de Figueres, per desobediència a la Autoritat Municipals,
als efectes penals que corresponguin.

4rt.- COMPLEIXI'S la resolució anterior i notiqui'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.

Ha

de

mana i signa en Josep

l'Ajuntament de Llançà,
M� Salvatella i Suñer, Alcalde-President

en el lloc i data el principi assenyalat,
davant meu el Secretari que certifico.

L'ALC LOE;



AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPOROA)

Davant meu,

EL SECRETARI,

DEC R E T.- A la vila de Llançà, a vint-i-nou de març de mil nou9cents

noranta.

ATÈS que per decret d' aquesta Alcaldia de data 10 de març de 1990

es va decretar entre altres la clausura del funcionament de les màquines
existents en l'obrador situat dintre del local dedicat a snack-bar

anomenat "Ebre" dell qual són titulars els senyors JUAN CRUZ BURGUILLO

i MANUEL DURAN MAURI, per manca d' autori tzació per a la seva instal·lació

i funcionament.

ATÈS que per tal de garantir l' exacte compliment del decret anterior,
cap adoptar les corresponents mesures, aquesta Alcaldia en ús de les

facultats conferides per la legislació vigent,
HA RESOLT:

1er. - Que per la Policia Local d' aquest Ajuntament es procedeixi al

precinte de les màquines existents en l'obrador situat dintre del

local snack-bar Ebre situat al carrer Ebre núm. 6 de forma que s'impedeix
el seu funcionament, per manca de llicència municipal de instal·lació

i funcionament.

2. - Per a la pràctica de la diligència de precinte s' assenyala el

proper DILLUNS 2 d'abril a les 11 del matí, diligència que serà portada
a terme per la Policia Local i personal administratiu d'aquest Ajuntament
que aixecaran la corresponent acta.

3er.- Compleixi's la resolució anterior i notiqui's en forma legal als

interessats.

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

juntament de Llançà, en el lloc i data al principi assenyalats, davant

meu el Secretari que certifico.

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



AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDA)

DEC RET : A la Vila de Llançà, a trenta de març de
noranta.

VIST l' informe emés en data 21 de febrer i 29 de març de 1990 per

l'Arquitecte Assessor Municipal.

VIST l' informe que sobre el, particular ha emés el senyor Secretari

d'aquesta Corporació.

ATÈS que la societat CUBEONA, S.A. està fent al carrer Av. Jaume I,
núm. 3 actes d'edificació dels relacionats a l'apartat 1er. de l'arti

cle 1er. del Reglam�nt de Disciplina Urbanística, consistents en la

construcció d '
un bloc d' apartaments a habitatges (Bloc núm. 3 del

projecte autoritzat) els quals no s'ajusten al projecte tècnic presen
tat i autoritzat, pel que fa referència a les reculades, j a que
l'esmentat bloc núm. 3 no se separa els 6 metres del bloc núm. 2 tal i

com assenyalen les ordenances municipals de construcció.

Oïda la persona interessada en tràmit d'audiència.

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 IMMEDIATAMENT com a mesura cautelar, els actes

d'edificació a ús del sòl que fa CUBEONA, S.A. al carrer Av. jaume I,
núm. 3, consistents en la construcció d'apartaments (Bloc núm. 3) .

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 a la llicència atorgada en base al projecte tècnic

presentat 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.

Davant meu

EL SECRETARI,
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<QP AJUNTAMENT DE LLANÇÀ IALTEMPORDA¡

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

cents noranta .

D' acord amb l' info/me emès per r�,Arqui tecte Assessor Municipal de

data 3 d'abril de 1.990 , en relació a la insta�lació de CAFf-TEA-

TRE si tuat al carrer Gardissó núm. 17 , del que és titular el

senyor JOAN CUSI i SALVAT .

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

l'Espectacle.

Activi tats Classificades i als Serveis Territorials del Joc i de

Davant meu,

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.

EL SECRETARI,

Av. Europa n.? 37 • Tel. 972/3801 81 • Fax 972/381258 • 17490 LLANÇA
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<fD> AJUNTAMENT DE LLANÇA (ALTEMPOADÀ)

o E CRE T.- A la vila de Llançà a nou d'abril de mil nou-cents noranta.

J
D' acord amb l'informe emès per l' Arqui tecte Assessor Municipal de data

30.1.1989 , en relació a la instal�ació de BAR-RESTAURANT, situada al ca-

rrer Passeig Mari tim cantonada carrer Empordà , del que és titular el

senyor FRANCESC GARRIGA i COROMINAS .

DEC RET O

Primer.- ATORGAR llicència municipal d'obertura i funcionament de l'acti

vitat de BAR-RESTAURANT al Passeig Maritim cantonada carrer Empordà, 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 Activitats

Classificades i als Serveis Territorials del Joc i de l'Espectacle.

Ho mana i signa en Josep M;! 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

EL SECRETARI

Av. Europa n.? 37 • Tel. 972/380181 • Fax 972/381258 • 17490 LLANÇA
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AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALT EMPORDA)
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DEC R E T.- A la vila de Llançà, a dotze d'abril de mi� nou-cents noranta.

VISTA la petició formulada pel senyor ORIOL MOLES, CRISTINA ROCA i ALBERT -

DEITG, registre d'entrad? núm. 202 de data 18.01.1990, en el que demanen -

llicència municipal per a la Lnst.a l-Lac í.ó de BAR al carrer Muralla núm.
�.

VIST l'informe emés per l' Arqui tecte Assessor Municipal de data 23 de

gener de 1990, en el que s' acredi ta que el projecte tècnic presentat
no s' adapta a les Ordenances municipals i Pla General d' Ordenació Urbana
de Llançà, per quanf:

1er.- No compleix l'alçada mínima.
2on.- El locaLno té ventilació.
3er.- Es projecta una porta de vaivé que surt al carrer.

3er.- Que no es justifica la insonorització.

VIST l'article 30, 1 del Reglament d'Activitats Molestes, Insalubres,
Nocives i Perilloses, aprovat pel Decret 2414/1961 de 30 de novembre.

AQUESTA ALCALDIA, HA RESOLT:

Primer- DENEGAR la llicència d ' Lns t.a l-l.ac
í ó

de BAR al carrer Muralla
núm. 7, per no complir el projecte técnic presentat les órdenances munici

pals i el Pla General d'Ordenació Urbana de Llançà.

Segon. - COMPLEIXI' S la resolució anterior i notifiqui' s en forma legal
als interessats, amb indicació dels recursos que poden presentar, òrgans
i terminis per a presentar-los.

Ho mana i signa en Josep Mª Salvatella i Suñer, Alcalde-President de l'Ajun
tament de Llançà, en el lloc i data al principi assenyalats, davant meu --

el Secretari que certifico.

Davant meu,

SECRETARI;

Av. Europa n.? 37 • Tel. 972/3801 81 • Fax 972/381258 • 17490 LLANÇA
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� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (AlTEMPORDÀ)

DEC R E T.- A la vila de Llançà a divuit d'abril de mil nou-cents noran

ta ..

RESULTANT que dels informes emesos en data 27-3-1990 per l'Arquitecte As
sessor Municipal, consta que la finca urbana propietat del senyor FRANCISCO
LAGRESA GIRBAL, situatjal carrer Miranda nam. 5 es troba ple de runes a

causa de succesius ensorraments i s'ha comprovat la existència de rates amb
els consequents problemes sanitaris que aixó comporta.

VIST l'article la del Reglament de Disciplina Urbanística, del qual resulta
que els propietaris de terrenys, urbanitzacions, edificacions i rètols,
tindràn que tenir-los en condicions de seguretat, salubritat i ornat

pablic.

VIST així mateix l'anterior article en els seus apartats 2 i 3.

AQUESTA ALCALDIA, HA RESOLT:

REQUERIR al senyor FRANCISCO LAGRESA GIRBAL 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 :

1er. Netejar l'interior de la finca.

20nTapiar les portes i finestres ..

ADVERTIR al senyor FRANCISCO LAGRESA GIRBAL, que en cas d'incompliment del

requerit es procedirà a fer-ho pels corresponents serveis d'aquest Ajunta
ment, fent as del sistema d'execució subsidiària amb l�s despeses a càrrec
del requerit.

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.

CALDE, Davant meu,
EL SECRETARI,

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

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

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

Un cop vist l'informe emès a Girona el dia 27 de març de 1.990 per la Comissió d'
Indústries i Activi tats Classificades, en tràmit de qualificació de la so l-l.Lc

í

tud
de llicència municipal incoada per ANNA BARRAS MARANGES, per'a la instaHació de
GELATERIA al carrer Castellar núm. 28 , segons els qual hom procedeix a qualificar
l'esmentada activitat com a MOLESTA per sorolls i olors informant-la FAVORABLEMENT
amb condicions. J

Aquesta Alcaldia,

DEC RET A :

1er.- CONCEDIR l'esmentada llicència d'installació de GELATERIA al carrer Caste
llar núm. 28 .

20n. - CONDICIONADA A la instaHació d' un hidrant de 100 mm. \2) degudament
senyali tzat, llevat que a menys de 100 mts. j a existís un hidrant Lns ta l.Lat i
senyalitzat, i sempre que hi hagi el cabal i la pressió suficient.

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

En cap cas es podrà començar a exercir-se l' activi tat abans d' haver-se obtingut
l'acta de comprovació favorable.
Per obtenir aquesta acta el peticionari haurà de so H i.c i tar de l' Ajuntament que
efectui l' oportuna visi ta d'inspecció. A la so l-l

í

c í. tud s' acompanyarà una certifi
cació del Tècnic Director de les obres i installacions, en la que s'especifiqui la
conformi tat d' aquestes obres i Lrrs t.a Ll.ac

í

one a la llicència que les ampara.
Les obres i treballs d' Lnsta l-Lac

í ó 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 quanti tat de ONZE MIL
PESSETES (11.000 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.

Davant meu,
EL SECRETARI,

Av.Europa n.v S? • Tel. 972/380181 • Fax972/381258 • 17490LLANÇA
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DEC R E T.- A la vila de Llançà a vint-iun d'abril de mil nou-cents noranta.

Un cop vist l'informe emès a Girona el dia 27 de març de 1.990 per la Comissió d'
Indústries i Activi tats Classificades, en tràmit de qualificació de la so I'Lí.c

í

tud
de llicència municipal incoada per HABITATGE, S.A. , per a la INSTA1LACIÓ EXPOSI
CIÓ l VENDA DE MOBLES al carrer Carretera N-260 pkm. 18,055 marge dret , segons
els qual hom procedeix a qua�ificar l'esmentada activitat com a PERILLOSA EN GRAU
D'ACCEPTABILITAT per incendi informant-la FAVORABLEMENT amb condicions.

Aquesta Alcaldia,

DEC RET A :

1er.- CONCEDIR l'esmentada llicència d'instal�ació de EXPOSICIÓ l VENDA DE MOBLES
a la carretera N-260 pkm. 18,055 marge dret, d'aquest terme municipal.

2on. - CONDICIONADA A la instaHació d' un hidrant de 100 mm. 0 degudament
senyali tzat, llevat que a menys de 100 mts. j a existís un hidrant Lns taLl.at i
senyalitzat, i sempre que hi hagi el cabal i la pressió suficient.

A l' acompliment de les mesures correctores que figuren en el proj ecte tècnic de

l'expressada activitat unit a l'expedient.

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

í

c
í

tud s' acompanyarà una certifi
cació del Tècnic Director de les obres i Lns t.a Ll.ac

í

ons , en la que s' especifiqui la
conformi tat d' aquestes obres i Lns ta l-Lac í.ons a la llicència que les ampara.
Les obres i treballs d' .ína t.a l-Lac í.ó 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 DISSET MIL
QUATRECENTES PESSETES (17.400 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.

Davant meu,
EL SECRETARI,

Av, Europa n.? 37 • Tei. 972/3801 81 • Fax 972/381258 • 17490 LLANÇA
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.D E CRE T.- A la vila de Llançà a vint-i-trés d'abril de mil nou-cents
noranta.

Europa n.? 37 • Tel. 972/3801 81 1 7490 LLANÇA

VIST l' informe emès en data 11 d' abril d' enguany subaer-I t per l' Enginyer_J
Cap dels Serveis a Girona de la Direcció General de Prevenció i Extinció
d'Incendis i de Salvaments de Catalunya, en relació amb la Lnapecc í.ó
efectuada al local Discotena "NIT" situada al carrer Cabrafiga núm.
10 del qual és titular el senyor JOSEP ORTIZ DE ZARATE i PERALS.

ATÈS que en l' esmentat informe s' acredi ta que llur local no compleix
la normativa legal vigent pel que fa a:

Sectorització (els magatzems i la sala de l'acondicionador d'aire
han de ser sector d'incendi RF-120).

Zones de pas (els desnivells del paviment s'han de salvar amb rampa
del 12% a bé amb trés a més graons).

Enllumenat de senyalització i d'emergència (alguns llums no donen
suficient illuminació).

AQUESTA Alcaldia en ús de les facultats que em confereix el Reglament
d'Activitats Molestes, Insalubres, Nocives i Perilloses de 30 de novembre
de 1961 i el Reglament General de Policia d'Espectacles Públics i Activitat
Recreatives aprovat pel Reial Decret 2816/1982, de 27 d'agost

HA RESOLT:

1er. - REQUERIR al senyor JOSEP ORTIZ DE ZARATE i PERALS titular de la
discoteca "NIT " situada al carrer Cabrafiga núm. 10, perquè dintre
del termini de DOS MESOS, comptats a partir de la data de la rebuda
de la notificació de la present resolució procedeixi a adequar el local
discoteca "NIT" d' acord amb les prescripcions de l' informe emès i que
s'assenyalen al principi.

20n.- ADVERTIR al senyor JOSEP ORTIZ DE ZARATE i PERALS que en cas d'incom

pliment del requerit anteriorment en el termini assenyalat, per aquesta
Alcaldia s'iniciaria expedient per a la clausura temporal de l' activi tat
de la discoteca per manca de mesures de seguretat.

3er.- NOTIFIQUI'S
deIs recursos que
los.

la present resolució a l'interessat amb indicació

pot interposar, òrgans i terminis per a iilterposar-

Suñer, Alcalde-President de l'Ajunta
al principi assenylats, davant meu,
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HA RESOLT:

DEC RET - A la vila de Llançà, a vint-i-set d ' abril de mil
nou-cents noranta.

Havent-me d'ausentar del Municipi per assumptes propis, aquesta
Alcaldia

DELEGAR al Primer Tinent d'Alcalde Sr. LLurs CASELLAS i DONAT, perquè
em substitueixi en les funcions d ' Alcalde, durant el periode comprès
del 29 d'abril al 5 de maig de 1990, ambdòs inclosos.

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,

Av.Europan.037. Tel. 972/380181 • Fax972/381258. 17490LLANÇA
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DEC R E T.- A la vila de Llançà, a vint-i-set d'abril de mil nou-cents
noranta.

VISTES les peticions formulades pels senyors que s'indiquen, aquesta Al
caldia en ús de les atribucions que li confereix la legislació vigent,
resolt el següent:

1.- ATORGAR al senyor DANIEL GUERRA SESMA en relació a la seva petició
registre d'entrada núm. 1504 de data 26.4.1990, llicència municipal
per a la ocupació de la �ia pública a la Plaça Major, amb una taula
de propaganda entre les 10 i les 14 hores, amb propaganda i llibres
del Partit Socialista i la U.G.T. en conmemoració de La. Festa del
Treball el 1er. de maig d'enguany.

Davant meu

L SECRETARI,

2.- ATORGAR a CONVERGENCIA i UNIO en relació a la seva petició registre
d'entrada núm. 1505 de data 27.4.1990 autorització municipal per
a l' ús de la Casa de Cultura el dia 27 d' abril d' enguany a les 10
de la nit per a celebrar una reunió.

COMPLEIXI'S les resolucions anteriors i es notifiquin en forma legal
als interessats.

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
que certifico.

Av.Europan.037". Tel. 972/380181 • Fax972/381258 • 17490UANÇA
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DEC R E T.- A la vila de Llançà a vint-i-vuit d'abril de mil nou-cents noranta.

Un cop vist l'informe emès a Girona el dia 24 d'abril de 1990 per la Comissió d'

Indústries i Activi tats Classificades, en tràmit de qualificació de la so Iû í.c í, tud

de llicència municipal incoada per el senyors JUAN CRUZ BURGUILLO i MANUEL DURAN

MAURI , per a la Lns t.a Ll.ac Ló de FORS DE PASTISSERIA al carrer Ebre núm. 6 , segons

els qual hom procedeix a qUalificar l' esmentada activi tat com a MOLESTA per so

rolls i fums informant-la FAVORABLEMENT amb condicions.

Aquesta Alcaldin,

DEC RET A :

ler.- CONCEDIR l'esmentada llicència d'insta�lació de FORN DE PASTISSERIA al ca

rrer Ebre núm. 6 .

20n.- CONDICIONADA A la instaHació d'un hidrant de 100 mm. (21 degudament

senyali tzat, llevat que a menys de 100 metres j a existís un hidrant Lns taH.at i

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

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

l'expressada activitat unit a l'expedient.

En cap cas es podrà començaG a exercir-se l'activitat abans d'haver-se obtingut
l'acta de comprovació favorable.

Per obtenir aquesta acta el peticionari haurà de so l-l i c
í

tar de l' Ajuntament que

efectui l' oportuna visi ta d'inspecció. A la so l.Li c i. tud s' acompanyarà una certifi

cació del Tècnic Director de les obres i instal�acions, en la que s'especifiqui la

conformitat d ' aquestes obres i Lns ta lLac
í

ons a la llicència que les ampara.

Les obres i treballs d ' Lns t.a l-Lac i.ó 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 17.400 PTA.

(Disset mil quatre-centes pessetes).
NOTIFIQUI'S al' interessat el present decret d ' aquesta Alcaldia indicant els

recursos que hi corresponguin i esteneu l' oportuna llicència desprès que hagin
estat pagats els drets corresponents.
Manat i signat pel senyor Alcalde en funcions en el lloc i data assenyalats al

principi, davant meu el Secretari de que certifico.

I,

Signat:
-

Lluis ôasellas i Donat
.

Signat: Narcís Subirats i Reynal.

Av. Europa n.? 37 • Tel. 972/3801 81 • Fax 972/381258 • 17490 LLANÇA
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DEC R E T.- A la vila de Llançà, a dos de maig de mil nou-cents noranta.

VISTES les instàncies presentades per pendre part en les proves convocades

per la contractació en règim laboral, de dues plaçes d'Auxiliar Adminis

tratiu pel termini d'un any, aquesta Alcaldia

HA RESOLT:

J
Primer. - Declarar admesos els següents so l-l í.c í. tants:

Mª JESÚS GICH ASENSIO.

MONICA PASTRA ROURA.

MIGUEL ANGEL RAICH RODRIGUEZ

JUDITH VILA FULCARA.

Segon. Declarar admesos, prèvia
exigits en la convocatòria o en

mateixos, als sollicitants següents:

presentació dels títols alegats i

tot cas, fotocòpia compulsada dels

JULIA ALCARIO SOTO.

Mª DOLORS ALEMANY SITGES.

CARMEN ALVES GONZALEZ.

NEUS ANTICH FULCARA.

RUS ARCAS MAINEZ.

ANNA BES VALLS.

LAURA BOSCH MALLOL.
SONIA FREIXAS SIMON.

ADELA FERNANDEZ TEJERA.
Mª CARMEN GUTIERREZ TORRES.

MARIA VICENT MATO FIERRO.

MARTA NEGRE
.

VILAR:
SANTIAGO PEÑA FARIÑA.

���À���èENSIÓN PEREZ OLMO

JOAN JOSEP RIVERA I RINCON.

SONIA SAROLA VILA.

NURIA SIÑOL SASTRE.

REMEI TABOAS ALBIOL.

MATILDE TURRO LOZANO.

INÉS VAQUERO SANCHEZ.

XAVIER VINAGRE ESQUERRA

Tercer. - Declarar exclosos per no tenir l' edat exigida, als ao Ll.Lc i tants

SUSANA CAROLINA CRESPO BELEÑA.
INGRID-PLUJÀ MALLOL.

Quarti- Convocar als aspirants admesos a les proves corresponents
que tindràn lloc a la Casa de la Vila, el dia 7 de maig a les ,lO del

matí; havent de presentar el Document Nacional d'Identitat .

. . . / ...

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



funcions de

al principi,

<

... / ...

Cinquè.- Els aspirants, si ho creuen oportú podràn utili tzar la seva

pròpia màquina d'escriure.

Ho mana i signa en Lluis Casellas i

l'Ajuntament de Ll�nçà, en el lloc i

davant meu, el Secretari que certifico.

Donat, Alcalde en

data assenyalats

COMPLEIXI'S la resolució anterior i notifiqui' s en forma legals als

interessats.

Signat: Lluis Casellas i Donat. Signat: Narcís Subirats i Reynal.

Si



a

Ho mana i signa en Lluis Casellas i Donat, Alcalde en funcions de
l' Ajuntament de Llançà, en el lloc i data assenyalats al principi,
davant meu, el Secretari que certifico.

IO����¡�: � .M\? I

�,�
-k----;l.;-:L�P.��

AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDA)

s DEC R E T.- A la vila de Llançà a dos de maig de mil nou-cents noranta.

e

VISTES les instàncies presentades per pendre part en les proves convoca
des per a la contractació en règim laboral, de sis places de vigilants
d'aparcament pel termini de tres mesos, aquesta Alcaldia

HA RESOLT:

Primer.- DECLARAR ADMESOS els següents sorlicitants:
j

XAVIER BONATEF� BECH.
FRANCISCO MENESES ROMERO.
PERE PALE PAGES:
ERNESTINA SALVA BARa:
JUAN CARRANZA DELGADO.
RAMÓN NAVARRO RECIO.
REMEI TABOAS ALBIOL
CRISTINA BUENO SERGIO.

Segon.- DECLARAR EXCLOSOS per no tenir l'edat exigida, al sorlicitant:

MANUEL GONZALEZ RIGALL:

Tercer.- Convocar als aspirants admesos a les proves corresponents
que tindràn lloc a la Casa de la Vila, el dia 7 de maig a les la
hores del matí, havent de presentar el Document Nacional d'Identitat.

COMPLEIXI'S la resolució anterior i notifiqui's en forma legals als inte
ressats.

Signat: Lluis Casellas i Donat.
.....
/

Signat: Naf�ís Subirats i Reynal.

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 catorze de maig de mil nou-cents no

ranta .

J
D'acord amb l'informe emès per l'Arquitecte Assessor Municipal de data 10

de maig de 1990, en relació a la insta�laci6 de PEIXATERIA, situada al ca

rrer Gardissó núm. 10, del que ès titular el senyor JAUME GASSIOT GElS.

DEC RET O:

Primer.- ATORGAR llicència municipal d'obertura i funcionament de l'acti

vi tat de PEIXETARIA al carrer Gardissó núm. 10, pel fet d' haver-se com

plert els requisits i 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 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'ALCALDE; Davant meu,
EL SECRETARI,

Signa Josep Mª salvatella i Suñer. Signat: Narcís Subirats i Reynal.

Av.Eurooa n.v a? • Tel. 972/380181 • Fax972/381258 • 17490LLANÇA
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ATÈS que dels informes i antecedents obrants en aquestes dependències
municipals, resulta que el senyor FRANCESC VILABOY CARRES ve desenvolupant
la activitat de hivernatge de barques i taller mecànic al carrer Camprodón
d'aquesta vila, sense la preceptiva llicència municipal d'obertura i
funcionament.

DEC R E T.- A la vila de Llançà, a quinze de maig de mil nou-cents no

ranta.

.:»

ATÈS que l'esmentada activitat, està subjecte a l'obtenció de la precepti
va llicència municipal.

VIST el Reglament d'Activitats Molestes, Insalubres, Nocives i Perilloses
de 30 de novembre de 1961, aquesta Alcaldia,

HA RESOLT:

1er.- REQUERIR a el senyor FRANCESC VILABOY CARRES perquè dintre del ter
mini de DOS MESOS, sol·.liciti llicència municipal per a l'activitat de hi

vernatge de barques i taller mecànic que ve desenvolupant, aportant a tal
efecte la documentació assenyala a l'article 29 del esmentat Reglament.

20n.- ADVERTIR al senyor FRANCESC VILABOY CARRES que en cas d'incompliment
del requerit en el termini assenyalat, s' inciaria expedient per a la
clausura de l' activi tat que es ve desenvolupant per manca de llicència
municipal.

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 assenyalat.

Davant meu

SECRETARI;

Av.Europa n.v S? • Tel. 972/380181 • Fax972/381258 • 17490LLANÇA
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DEC R E T.- A la vila de Llançà, a quinze de maig de mil nou-cents no

ranta.

ATÈS que dels informes i antecedents obrants en aquestes dependències
municipals, resulta que el senyors MARCEL i ALBERT GARRIGA MANERA venen

desenvolupant l'activitat de hivernatge de barques en una nau construida a

la carretera N-260 (Sector Setcases) d'aquest terme municipal, sense
...../

gaudir de la preceptiva llicència municipal la preceptiva llicència muni-
cipal d'obertura i funcionament.

ATÈS que l'esmentada activitat, està subjecte a l'obtenció de la precepti
va llicència municipal.

VIST el Reglament d'Activitats Molestes, Insalubres, Nocives i Perilloses
de 30 de novembre de 1961, aquesta Alcaldia,

HA RESOLT:

1er.- REQUERIR a els senyors MARCEL i ALBERT GARRIGA MANERA perquè dintre
del termini de DOS MESOS, sol·.liciti llicència municipal per a l'activitat
de hivernatge de barques en naus que ve desenvolupant, aportant a tal
efecte la documentació assenyala a l'article 29 del esmentat Reglament.

2on.- ADVERTIR als senyors MARCEL i ALBERT GARRIGA MANERA que en cas d'in-

compliment del requerit en el termini
a la clausura de l'activitat que
llicència municipal.

assenyalat, s'inciaria expedient per
es ve desenvolupant per manca de

Compleixi's la resolució anterior i

ressat.
notifiqui's en forma legal a l'�nte-

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,
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DEC R E T.- A la vila de Llançà, a quinze de maig de mil nou-cents no

ranta.

ATÈS que dels informes i antecedents obrants en aquestes dependències
municipals, resulta que el senyor ARTURO GOMEZ SERRANO ve desenvolupant
l'activitat de venda de material de construcció a la carretera N260, sense

la preceptiva llicència municipal d'obertura i funcionament:

A'fÈS que l'esmentaJa activitat, està subjecte a l'obtencio de la precepti-::::
va llicència municipal.

2on. ADVERTIR al senyor ARTURO GOMEZ SERRANO que en cas d'incompliment del

requerit en el termini assenyalat, s'inciaria expedient per a la clausura
de l'activitat que es ve desenvolupant per manca de llicència municipal.

VIST el Reglament d'Activitats Molestes, Insalubres, Nocives i Perilloses
de 30 de novembre de 1961, aquesta Alcaldia,

HA RESOLT:

1er. - REQUERIR a ARTURO GOMEZ SERRANO perquè dintre del termini de DOS

MESOS, sol·.liciti llicència municipal per a l'activitat de emmagatzament i
venda de material de construcció que ve desenvolupant, aportant a tal
efecte la documentació assenyala a l'article 29 del esmentat Reglament.

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

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

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

EL SECRETARI,

Av. Europa n.? 37 • Tel. 972/380181 • Fax 972/381258 • 17490 LLANÇA
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DEC R E T.- A la vila de Llançà a disset de maig de mil nou-cents noranta.

Un cop vist l'informe emès a Girona el dia 24 d ' abril de 1990 per la Comissió
d'Indústries i Activitats Classificades, en tràmit de qualificació de la
sùEi..._.i. l.úJ Je ::'licència 1I1l1r..icipa: incoad? per PEIXOS SARD, S.A., ¡::;er & ::'(l INST;;L .:»

LACIÓ DE UNA PEIXATERIA al carrer Pablo Picasso núm. 6 d'aquesta vila, segons ei

qual hom procedeix a qualificar l'esmentada activitat com a MOLESTA per olors i
sorolls informant-la FAVORABLEMENT amb condicions.

AQUESTA ALCALDIA,

DECRETA:

Primer.- CONCEDIR l' esmentada llicència d' Lns t.a Ll.ac í.ó de PEIXATERIA al carrer Pa
blo Picasso núm. 6 •

Segon. - CONDICIONADA a la Lnsta l-Lac í.ó d' un hidrant de 100 mm. 0 degudament
senyalitzat, llevat que ja existís un hidrant senyalitzat i sempre i quan hi hagi
el cabal i la pressió suficient.

I A l'acompliment de les mesures correctores que figuren en el projecte tècnic de

l'expressada activitat unit a l'expedient.

En cap cas es podrà començar a exercir-se l'activitat abans d'haver-se obtingut
l'acta de comprovació favorable.

Per obtenir aquesta acta el peticionari haurà de s o l.Lí.c í, tar de l' Ajuntament 'que
efectiu l' oportuna visi ta d'inspecció. A la eo LLi.c i tud s' acompanyarà una certifi
cació del Tècnic Director de les obres i installacions, en la que s'especifiqui
la conformitat de les mateixes a la llicència que les ampara.

Les obres i treballs d' instal-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.

Tercer.- APROVAR la liquidació de taxes que ascendeix a la quantitat de 22.050
PTA.

NOTIFIQUI I 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 que certifico.

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



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.

.,

� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ IALTEMPORDA)

.,

DEC R E T.- A la vila de Llan�à a divuit de maig de mil nou-cents noranta.

En relació amb l'expedient de suspensió d'obres del senyor PETER SEEMULLER
decretada per aquesta Alcaldia el 27.10.1989 i demes resolucions recaigudes
a l'expedient, el Sr. Antonio Bergnes de las Casas Soteras com a mandatari -----

del Sr. Seemuller ha presentat en data 8 de maig d '

enguany una proposta de
rectificació basada en els següents punts: _/

1er.- Enderroc de l'àtic existent.
20n.- Formació de nova coberta en dos espais, creant dues zones de terrasses
descobertes.

VIST l'informe emès pe l'Arquitecte Assessor Municipal, aquesta Alcaldia

HA RESOLT :

Primer.- No pendre en consideració la proposta formulada per quant:
a) El volum que es projecta continua essent important.
b) No es reculen els tres metres de la mi tjera. Es projecta un

espai simètric que invaeix la zona de reculades

Segon.- MANIFESTAR al senyor Antonio Bergnes de las Casas Soteras que té que
presentar-se un projecte que estudii una so�lució que redueixi el volum construit
sobre la planta pis primer, de manera total, ja que aquesta en realitat és
planta àtic i aixó es produeix a causa de la cota de nivell del forjat de
la planta baixa que en realitat és una planta pis.

Tercer.- RATIFICAR el termini de 31 de maig d' enguany, acordat per la Comissió
de Govern en sessió del 5 d' abril proppassat, com a data límit per presentar
les modificacions esmentades al punt anterior.

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

davant meu

EL SECRETARI;

AvEuropa n.v S? • Tel. 972/380181 • Fax972/381258 • 17490LLANÇA
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dl AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDA)

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

VIST l'informe emès per la Policia Local de dates 24 de maig de 1990, en

el que s'acredita que el senyor FRANCESC VILABOY CARRES té ocupada la -

vorera i la calçada del carrer Camprodón a,b embarcacions i remolcs, lo
_J

que dificulta el trànsit rodat i peatonal.

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

HA RESOLT:

1er.- REQUERIR al senyor FRANCESC VILABOY CARRES, perquè a partir de la
data de la rebuda de la present resolució procedeixi a deixar la vorera

i calzada del carrer Camprodón, davant la nau d'hivernatge, lliure i e�
pèdites de embarcacions i remolcs o altres clases d'elements, per quant
no gaudeix de llicència municipal i dificulta la circulació rodada i

peatonal.

20n.- ADVERTIR al senyor VILABOY que l'incompliment del requerit ante-
riorment comportari la iniciació d'expedient sancionador.

Compleixi's .la resolució anterior i notofoqui'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 assenyalat, da--
vant meu, el Secretari que certifico.

L'AL ALDE, Davant meu,

EL SECRETARI,

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



D' acord amb l' informe emès per l' Arqui tecte Assessor Municipal de data

20.05.1990, en relació a la Lnsta l-Laci
ó

de GELATERIA, situada al carrer

Passeig Marítim 910, del que ès titular la Sra. DOLORES CARBONELL JEREZ.

..

� AJUNTAMENT DE LLANÇA (ALTEMPORDÀj

DEC R E T.- A la vila de Llançà a primer de juny de mil nou-cents noran

ta .

Primer.- ATORGAR llicència municipal d'obertura i funcionament de l'acti

vitat de GELATERIA al Passeig Maritim 910, pel fet d'haver-se complert els

requisits i adoptat les mesures correctores adequades.

DEC RET O:

SECRETARI,

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 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'A L C L DE, Davant meu

Av.Eurooa n.v a? • Tel. 972/380181 • Fax972/381258 • 17490LLANÇA
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q]> AJUNTAMENT DE LLANÇA (ALTEMPORDA¡

DEC R E T.- A la vila de Llançà a sis de juny de mil nou-cents noranta

Un cop vist l' informe emès a Girona el dia 29 de maig de 1990 per la Comissió
d'Indústries i Activitats Classificades, en tràmit de qualificació de la
so l-l.í.c

í

tud de llicència municipal incoada per ORIOL MOLAS i LAPLANA , per a la
INSTA1LACIÓ DE BAR al carrer Muralla 7 , segons el qual hom procedeix a qualifi
car l' esmentada activi tat com a MOLESTA per sorolls, olors i bafs informant-la
FAVORABLEMENT amb condicions.

AQUESTA ALCALDI�,

DEC RET A :

Primer.- CONCEDIR l' esmentada llicència d' Lnsta I-Lac
í ó

de BAR al carrer Muralla
núm. 6 .

Segon.- CONDICIONADA a la Lns t.a l-Lac
í ó

d'un hidrant de 100 mm. 0 degudament
senyalitzat, llevat que ja existís un hidrant senyalitzat i sempre i quan hi hagi
el cabal i la pressió suficient.

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

l'expressada activitat unit a l'expedient.

En cap cas es podrà començar a exercir-se l'activitat abans d'haver-se obtingut
l'acta de comprovació favorable.

Per obtenir aquesta acta el pe t í.c í.onar-f haurà de so Ll í.c
í

tar de l' Ajuntament que
efectiu l' oportuna visi ta d'inspecció. A la s o LLí c í, tud s' acompanyarà una certifi
cació del Tècnic Director de les obres i Lnat.al.Lac

í

ons , en la que s' especifiqui
la conformitat de les mateixes a la llicència que les ampara.

Les obres i treballs d' Lns t.a I-Lac i
ó

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.

Tercer.- APROVAR la liquidació de taxes que ascendeix a la quantitat de 22.050
PTA (VINT�nUES MIL CINQUANTA PESSETES)
NOTIFIQUI'S al' interessat el present decret d' aquesta Alcaldia indicant els
recursos que hi corresponguin i esteneu l' oportuna llicència desprès que hag í,n

estat pagats prèviament els drets corresponents.

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

meu,

ARI,

Av.Europan.037·. Tel. 972/380181 • Fax972/381258 • 17490LLANÇA
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� AJUNTAMENT DE LLANÇA (ALTEMPORDÀ¡

DEC R E T.- A la vila de Llançà a vint de juny de mil noucents noranta.

Un cop vist l' informe emès a Girona el dia 29 de maig de 1990 per la Comissió
d'Indústries i Activitats Classificades, en tràmit de qualificació de la
soHd c i tud de llicència municipal incoada per LLUIS TORRENT MARTIN, per a la
INSTA�LACIÓ DE TALLER DE REPARACIÓ DE MOTOS al carrer Joan Maragall 11 , segons
el qual hom procedeix a qualificar l'esmentada activitat com a MOLESTA per so

rolls i vibracions informant-la FAVORABLEMENT amb condicions.

AQUESTA ALCALDIA,

DECRETA:

Primer.- CONCEDIR l'esmentada llicència d'instaHació DE TALLER'DE REPARACIÓ DE
MOTOS .

Segon.- CONDICIONADA a la Lns t.a I-Lac í.ó d' un hidrant de 100 mm. Ç?J degudament
senyalitzat, llevat que ja existís un hidrant senyalitzat i sempre i quan hi hagi
el cabal i la pressió suficient.

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

En cap cas es podrà començar a exercir-se l'activitat abans d'haver-se obtingut
l'acta de comprovació favorable.

Per obtenir aquesta acta el peticionari haurà de so�licitar de l'Ajuntament que
efectiu l'oportuna visita d'inspecció. A la so�licitud s'acompanyarà una certifi
cació del Tècnic Director de les obres i installacions, en la que s'especifiqui
la coriformitat de les mateixes a la llicència que les ampara.

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

Tercer.- APROVAR la liquidació de taxes que ascendeix a la quantitat de VINT-i
QUATRE MIL CINC-CENTES PESETES (24.500 PTA) PTA.

NOTIFIQUI'S al' 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 que certifico.

L'A CALDE, davant meu

EL SECRETARI;

Av. Europa n.? 37 • Tei. 972/380181 • Fax 972/381258 • 17490 LLANÇA
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� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPCRDA)

DEC RET .
- A la vila de Llançà, a vint-i-cinc de juny de mil

nou-cents noranta.

Havent-me d ' ausentar del Municipi per assumptes propis ,. aquesta

Alcaldia

HA RESOLT

DELEGAR al Primer Tinent d'Alcalde Sr. LLUIS CASELLAS I DONAT,

perquè em substitueixi en les funcions d' Alcalde, durant el periode

comprès del 26 de juny al 10 de juliol, ambdòs inclosos.

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'AUCALDE;
,

Davant meu

SECRETARI;



•

� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

DEC R E T.- A la vila de Llançà a vint-i-sis de juny de mil nou-cents no

ranta •

VISTOS els informes emesos per la Policia Local d'aquest Ajuntament de data
20 de juny de 1990 en el que s'acredita que un gos propietat del Sr. ALEJAN
DRO ROIG LLERA veí d'aquesta vila amb domicili al carrer Curt núm. 6 defecaba
a la Platja del Port de Llançà el dia 20.6.1990 Lo qual constitueix una

infracció de l'article 20 è, de l'ordenança de Policia i Bon Govern aprovada
definitivament per aquest Ajuntament.

Amb el present decret RESOLC:

Primer.- Que s'incoï expedient sancionador a ALEJANDRO ROIG LLERA per deter
minar la responsabilitat administrativa en què hagi pogut incòrrer.

Segon.- Designar instructor del expedient al senyor JAUME COLL SOLA, Regidor
i Secretari al senyor MARCEL VILÀ i ROIG, Administratiu d'aquest Ajuntament
als quals serà notificat en forma legal aquest nomenament, i també, es

notificarà a la persona inculpada als efectes de recusació, si cregu que hi
ha causes legítimes per fer-ho.

Ho mana i signa en LLUIS CASELLAS i DONAT, Alcalde en funcions en el lloc i
data assenylat al principi, davant meu el Secretari que certifico.

L'ALCALDE EN FUNCIONS, Davant meu

EL SECRETARI,

"

/
,/

Signat: Lluis Casellas i Donat. Signat: Narcís Subirats i Reynal.

Av. Europa n.o 37 • Tel. 972/3801 81 • Fax 972/381258 • 17490 LLANÇA
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4D> AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPOROA)

DEC RET. A la vila de Llançà a trenta de juny de mil nou-cents no

ranta.

ATÈS que el senyor HANS WALTER, com a promotor, ha fet, al carrer Balmes

(sector Fané de dalt núm. 37), obres de les relacionades a l' apartat
4 de l'article 1er. del Reglament de Disciplina Urbanística, consistents
en la construcció d' una coberta que acull una barbacoa, les quals s' han
efectuat sense ajustar-se a les ordenances municipals de construcció.

D' acord amb 1 ' informe de l' arqui tecte assessor municipal, i vist que
les obres es varen acabar sense que hagi transcorregut el termini de

quatre anys fixat a l'article 35.a.) del Reglament de Protecció de
la Legalitat Urbanística.,

VISTOS els articles 185 de la Llei del Sòl i 31 del Reglament de Disciplin
Urbanística, HE RESOLT:

Primer.- Donar un termini de dos mesos al senyor HANS WALTER comptats
des del dd àa següent al de la rebuda de la notificació de la present
resolució, perquè ajusti les obres a ordenances municipals, havent-se de -

posar en contacte amb els Serveis Tècnics Municipals per concretar les -

obres a realitzar per adequar les fetes a la normativa legal.

Segon.� Transcorregut aquest termini sense.haver ajustat les obres a or-

denances municipals, se�n donarà compte a l'Ajuntament en Ple perquè aco£
di la demolició de les obres, la qual haurà d'abonar�la persona interessada
i impedeixi definitivament els usos a què estaven destinades.

Ho mana i signa en Lluis Casellas i Donat, Alcalde en funcions de l'Ajunt�
ment de Llançà, en el lloc i data al principi assenyalat, davant meu

el Secretari que certifico.

L'ALCALDE EN Davant meu

EL SECRETARI,

Av.Europa n.v B? • Tel. 972/380181 • Fax972/381258 • 17490LLANÇA
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� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPOROA)

o E CRE T .- A la vila de Llançà a dos de juliol de mil nou-cents noranta.

VIST el Recurs de Reposició formulat pel Sr. RAFAEL BENAGES i CORT, registrat
en aquestes dependències municipals amb el núm. 1. 556 del 2 de maig de 1990,
contra el Decret d'aquesta Alcaldia del 30 de març de 1.990 en el que es disposa�
ba la suspensió immediata del actes d'edificació a ús del sòl que fa la societat
CUBEONA, S.A. al carrer Jaume I, núm. 3, consistents en la construcció del
Bloc 3 del projecte autoritzat el 10.12.1987.

RESULTANT que el recurrent basa la seva reclamació:

-Que el recurrent ha ofert repetidament a l'Ajuntament la so�lució de la proble
màtica p Lant.e j ada" per Lo que considera prematur, un termini de dos mesos
per ajustar les �bres.
-Que la mesura de la demolició de les obres ve considerada pel Tribunal Suprem
com a sol-lució "in extremis" i en tot cas, requereix esgotar prèviament els
recursos legals i oferir als perjudicats les vies administratives i judicials
a fi d'evitar-la.
=So LLi.c i, ta es deixi sense efecte el decret objecte d'impugnació.

ATÈS que les ao LLuc Lon s ofertes pel recurrent es concreten en dues:
1.- Deixar l'edificació tal com està, per considerar que es tracta d'un error
tècnic de replanteix.
2. - Obrir una terrassa a la planta 1 ª d' un mòdul del Bloc 3, amb Lo qual una
part de l'edificació quedaria sobrat de reculades.

ATÈS que en els informes emesos per l'Arquitecte Assessor Municipal s'assenyala
que d'acord amb la normativa del Pla General, el mínim exigit per la separació
entre edificis és de 6 metres; en tant que la realitat de 1 'obra és que la
separació en dos angles de les parets dels edificis són de 5,18 mts i 5,47
mts, en tant que la separació dels voladissos es troben a 4,23 i 4,45 en els
punts més desfavorables.

ATÈS que la distància en menys existents
50 ems. en les parets mestres i 1 metre

legalització d'acord amb la normativa actual.

entre els Blocs 2 i 3 superen els
en els voladissos, sín d ' imposible

ATÈS que les so H uc
í

ons proposades no so LLuo
í

onen la problemàtica plantejadai la gravetat de la situació es masa important, per mantenir la sol-lució tal
Com esta i evitar l'enderrocament parcial per aplicar el criteti de proporciona
litat que en determinats casos recull la Jurisprudencia.

Aquesta Alcaldia HA RESOLT:

DESESTIMAR el Recurs de Reposició presentat pel Sr. RAFAEL BENAGES CORT contra
el decret d'aquesta Alcaldia de data 30.03.1990 de suspensió immediata dels
actes d'edificació que fa CUBEONA, S.A. al carrer Jaume I, núm. 3, per la
construcció del Bloc núm. 3 del projecte autoritzat, pels raonaments abans
esmentats, tota vegada que la proposta formulada no legalitza la situació
i per considerar que l' importància de l' infracció justifica la necessi tat
d 'adequar les obres a la normativa, encara que aixó comporti l' enderrocament
d'un part de l'edifici.

. . / ...



,
.1 .

ATORGAR un nou termini de DOS MESOS, comptats des del dia següent al de La
rebuda de la notificació d'aquest decret, l'interessat haurà d'ajustar les
obres a la llicència atorgada en base al projecte tècnic presentat i, se li
comunica que, transcorregut aquest termini sense haver donat compliment al

requeri t anteriorment se' n donarà compta al Ple de l' Ajuntament perquè acordi
la demolició de les obres a càrrec de la persona interessada in' impedeixi
així, definitivament els usos a que estaven destinades.

<

Ho mana i signa en Lluis Casellas i Donat, Alcalde en funcions, en el lloc
i data-al principi assenyalats, davant meu el Secretari que certifico.
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AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPOROA)

DEC RET. - A la vila de Llançà a tres de juliol de mil nou-cents
noranta.

VIST l'informe emés per la Policia Local d' aquest Ajuntament de data
29 de juny de 1.990 en el que s' acredi ta que fent el servei ordinari
pel carrer la Selva, varen poder observar que un desguás que procedia
de la central de telèfons ubicada en l' esmentat carrer sortian líqui t
que anava a parar directament a la via pública forman basses, embrutant
el carrer i dificultan la circulació peatonal.

ATÈS que aquests fets venen produint-se sovint segons manifestacions
d' alguns veins del carrer al·ludi t.

ATÈS que els fets esmentats anteriorment contravenen l'article 2lè.
(Capítol V) de l'ordenança de Policia i Bon Govern aprovades definitiva-�
ment per aquest Ajuntament.

Aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que em confereix la legislació
vigent,

HA RESOLT:

ler.- REQUERIR a TELEFONICA, perquè en el termini a partir de la rebuda
del present decret, s' abstingui d ' abocar a la via pública els líqui ts
provinents de la central de telèfonos situada al carrer la Selva.

2on. - ADVERTIR a TELEFONICA que en cas de reincidencia en els fets
esmentats, s'iniciaria per aquest Ajuntament expedient sancionador,
d' acord amb el que preveu l' ordenança de Policia i Bon Govern aprovada
legalment.

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

Ho mana i signa en Lluis Casellas i

l'Ajuntament de Llançà, en el lloc i

davant meu el Secretari que en dono fe.

Donat,
data

Alcalde en

al principi
funcions de

assenyalat,

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

DECRET.- A la vila de Llançà a deu de juliol de mil nou-cents noranta.-

VIST l'expedient instruït en dates 3 i 10 de maig contra el senyor JOSÉ
BERJANO NUÑEZ, titular del bar "Captain's" situat al carrer Cabrafiga
nam. 25 d'aquesta vila, per tenir excesiu el volum de la masica
la qual sortia al carrer i molestaba als veins, segons informes

de la Policia Locals de dates 24 d'abril, 3,5,6, i 8 de juny.

ATÈS que, posat de manifest l' expedient per a la presentació d' al·lega
cions , l'interessat no n'ha fet cap.

ATÈS que consta, revisats els arxius d'aquest Ajuntament, que el

titular de l'esmentat establiment ja va esser requerit pels mateixos
motius en altres ocasions.

CONSIDERANT que tal com es desprèn del informes de la Policia Local
de da tes 24 d' abril, 3,5,6 i 8 de juny d' enguany, el local tenia
masica que sortia al exterior de la via pablica--sense tenir autoritza

ció per no esser un bar musical-- i molestaba als veins segons denancie
efectuades pels mateixos, la qual cosa suposa una infracció de l'articl
70è. de l'ordenança de Policia i Bon Govern d'aquest Ajuntament .

. CONSIDERANT que l' article 70è. apartat 1), de l' esmentada ordenança,
estableix que a partir de la 1 de la nit, i fins l'hora de tancament,
nomès podràn tenir mús í.ca , aquells locals que estiguin correctament

insonoritzats.

CONSIDERANT que queda acreditat que desprès de la 1 de la nit dels
dies esmentats anteriorment en els informes de la Policia Local,
sortia masica al carrer provinent del local bar "Captain's" i produint
molèsties als veins.

VISTOS el Reial Decret 2816/82 de 27 d' agost que aprova el vigent
Reglament General de Policia d'Espectacles pablics i Activitats

Recreati ves i, l' article 81è. de l' ordenança de Policia i Bon Govern

aprovada per aquest Ajuntament i fent as de les atribucions que

per aquesta legislació vigent m'han estat conferides.

HE RESOLT imposar al senyor JOSE BERJANO NUÑEZ titular de l'establiment

anomenat bar "CAPTAIN'S" d' aquesta vila, una s anc i o consistent en

una mul ta per import de VINT-i-CINC MIL PTA. - - - amb l' advertiment
de que en cas de reincidència es podria procedir al tancament del

local, per la comissió d'infracció a l' article 70è. de l' ordenança
de Policia i Bon Govern, relativa a l'emissió a l'exterior de mús

í

ca

desprès de la 1 de la nit.

. / .

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



davant meu

l

<
... j ...

Ho mana i signa en Lluis Casellas i Donat, Alcalde en funcions
de l'Ajuntament de Llançà, en el lloc i data al principi assenyalats,
davant meu el Secretari de que certifico.
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� AJUNTAMENT DE LLANÇA IALTEMPOAD-,"

D E e R E T.- A la vila de Llançà a vint de juliol de mil nou-cents noranta.

VISTOS els informes emesos per la Policia Local d'aquest Ajuntament de data
14 de juliol de 1990 en el que s'acredita que el senyor ANTONIO CaMaRERA i
BOSCH, titular de la gelateria "la Nata" situada al carrer la Sirena, ocupa
la calçada i vorera de l' esmentada via pública amb taules i cadires, sense

permís, i per tant infringint l'article 22è. de l'ordenança de Policia i Bon
Govern d'aquest Ajuntament.

Amb el present decret RESOLC:

Primer.- Que s'incoï expedient sancionador a ANTONIO CaMaRERA BOSCH per de
terminar la responsabilitat administrativa en què hagi pogut incòrrer.

Segon.- Designar instructor del expedient al senyor LlUís CASELLAS i DONAT, i
Secretari al senyor MARCEL VILÀ i ROIG, Regidor i Administratiu respectiva
ment d ' aquest Ajuntament als quals serà notificat en forma legal aquest
nomenament, i també, es notificarà a la persona inculpada als efectes de
recusació, si crev. 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 assenylat al principi, davant meu el
Secretari que certifico.

-PRESIDENT,

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



..

4D> AJUNTAMENT DE LLANÇA (ALTEMPORDÀ) [-�o-
EN�ADA
íV'

.........................

D E e R E T.- A la vila de Llançà a vint de juliol de mil nou-cents noranta.

VISTOS els informes emesos per la Policia Local d'aquest Ajuntament de data
14 de juliol de 1990, en el que s'acredita que l'establiment public
barrestaurant "ANFORA" del que és titular el senyor FRANCESC GARRIGA i
COROMINAS, s'excedia en l'ocupació de la via pública al Passeig Marítim amb 3
taules a les en el que s'acredita 23,50 hores del dia 13 de juliol d'enguany
i, que advertit el senyor Garriga manifestà que les treuria, però que a les
0,30 hores del dia 14 es continuava ocupant la via pública, sense fer cas de
les advertencies de la Policia Local, amb infracció de l'article 22e. de les
ordenances de Policia i Bon Govern d'aquest Ajuntament.
Amb el present decret RESOLC:

Primer. - Que s' incol expedient sancionador a el senyor FRANCESC GARRIGA i
COROMINAS per determinar la responsabilitat administrativa en què hagi pogut
incòrrer.

Segon.- Designar instructor del expedient al senyor LlUÍS CASELLAS i DONAT, i
Secretari al senyor MARCEL VILÀ i ROIG, Regidor i Administratiu respectiva
ment d' aquest Ajuntament als quals serà notificat en forma legal aquest
nomenament, i també, es notificarà a la persona inculpada als efectes de
recusació, si cregu 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 assenylat al principi, davant meu el
Secretari que certifico.

E-PRESIDENT,

Av. Europa n.o 37 • Tel. 972/380181 • Fax 972/381258 • 17490 LLANÇA
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D E e R E T.- A la vila de Llançà a vint de juliol de mil nou-cents noranta.

VISTOS els informes emesos per la Policia Local d'aquest Ajuntament de data
14 de juliol de 1990 en el que s' acredi ta que el bar "TRAMONTANA" situat al

Pg. Maritim regentat pel senyor ANTONIO VINARDELL TIO, ocupava amb excªs el
lloc autoritzat, amb 4 taules, a les 23,50 hores del dia 13 de juliol i , que
adverti t per la Policia Local va mani festar que reti rarien les esmentades
taules, però que a les 0,30 hores del dia 14.7.1990, continuaven amb la
ocupació no autoritzada, i per tant amb infracció de l'article 22ª de l'orde

nança de Policia i Bon Govern d'aquest Ajuntament.
Amb el present decret RESOLC:

Primer. - Que s'incoï expedient sancionador a ANTONI VINARDELL TIO, titular
del bar "Tramontana" situat al Passeig Maritim per determinar la responsabi
litat administrativa en què hagi pogut incòrrer.

Segon.- Designar instructor del expedient al senyor LlUÍS CASELLAS i DONAT, i
Secretari al senyor MARCEL VILÀ i ROIG, Regidor i Administratiu respectiva
ment d' aquest Ajuntament als quals serà notificat en forma legal aquest
nomenament, i també, es noti ficarà a la persona inculpada als efectes de
recusació, si cregu que hi ha causes legitimes 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 assenylat al principi, davant meu el
Secretari que certifico.

Davant meu,

EL SECRETARI,

AvEuropa n.v S? • Tel. 972/380181 • Fax972/381258 • 17490LLANÇA
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DEC RET. - A la vila de Llançà a vint-i-trés de juliol de mil nou

cents noranta.

VIST l'informe emés en data 14 de juliol de 1990 per la Policia Local
d' aquest Ajuntament en el que s' acredi ta que el senyor ANTONIO COMORERA
i BOSCH, titular de la gelateria "LA NATA" situada al carrer Sirena,
ocupa amb taules i cadires sense llicència municipal la vorera i calçada
del carrer Sirena; davant l'establiment mencionat.

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

HA RESOLT:

1er.- REQUERIR al senyor ANTONIO COMORERA BOSCH, perquè immediatament
a la rebuda del present escrit procedeixi a retirar les taules i cadires
amb que ocupa la calçada i vorera de la via pública davant l'establiment
gelateria "la Nata" que regenta al carrer La Sirena.

20n. - ADVERTIR al senyor COMORERA que en cas d'incompliment del requerit
en el termini assenyalat, es procedirà a retirar les taules i cadires
pels corresponent serveis municipal, fent ús del sistema d'execució
subs

á

d i âr-La amb les despeses a càrrec del Sr. Comorera i, se' n donaràI

compte al Jutjat d'Instrucció de Guàrdia de Figueres als efectes penals
que procedeixin, per desobediència a l'Autoritat municipal.

3er.- NOTIFIQUI'S
dels recursos que
los.

la present resolució a l'interessat,
pot interposar, òrgans i terminis per

amb indicació
a interposar-

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.

-PRESIDENT,

Av.Europa n.v s? • Tel. 972/380181 • Fax972/381258 • 17490LLANÇA
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DEC R E T.- A la vila de Llançà a vint-i-quatre de juliol de mil nou-

cents noranta .

D'acord amb l'informe emès per l'Arquitecte Assessor Municipal de data 17-

.07.1990, en relació a la instal·lació de PEIXATERIA, situada al carrer Pa

blo Picasso 6, del que ès titular PEIXOS SARD, S.A ..

D .E CRE T O:

Primer.- ATORGAR llicència municipal d'obertura i funcionament de l'acti

vi tat de PEIXATERIA al carrer Pablo Picasso núm. 6, pel fet d' haver-se

complert els requisits i adoptat les mesures correctores adequades.

davant meu

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 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,

AvEuropa n.v S? • Tel. 972/380181 • Fax972/381258 • 17490LLANÇA
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DEC R E T.- A la vila de Llançà a vint-i-quatre de juliol de mil nou-

cents noranta .

D' acord amb l' informe emès per l' Arqui tecte Assessor Municipal de data

17.07.1990, en relació a la instal·lació de GELATERIA, situada al carrer

Castellar núm. 28, del que ès titular la Sra. ANA BARRAS MARANGES.

D,ECRETO:

Primer.- ATORGAR llicència municipal d'obertura i funcionament de l'acti

vitat de GELATERIA al carrer Castellar 28, pel fet d'haver-se complert els

requisits i adoptat les mesures correctores adequades.

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

Class�ficades i als Serveis Territorials del Joc i de l'Espectacle.

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

EL SECRETARI,

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

DEC R E T.- A la vila de Llançà a vint-i-quatre de juliol de mil nou-

D'acord amb l'informe emès per l'Arquitecte Assessor Municipal de data 17

de juliol de 1990, en relació a la installació de BUGADERIA, situada al

carrer Nuria núm.3, del que ès titular la senyora LUISA CARRILLO RISCADO.

DEC RET O:

Primer.- ATORGAR llicència municipal d'obertura i funcionament de l'acti

vi tat de BUGADERIA al carrer Nuria 3, pel fet d' haver-se complert els

requisits i 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 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.

-PRESIDENT, davant meu

EL SECRETARI,

AvEuropa n.v S? • Tel. 972/380181 • Fax972/381258 • 17490LLANÇA
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PRESIDENT, davant meu

EL SECRETARI

DEC RET.- A la vila de Llançà a trenta-un de juliol de mil nou

cents noranta.

ATÈS que per decret d'aquesta Alcaldia de data 3.7.1990 es va requerir
a TELEFONICA perquè s'abstingués d'abocar aigües a la via pública
procedents de la seva central situada al carrer la Selva d' aquesta
Vila.

ATÈS que segons consta en l'avís de rebuda tramés pel servei de Correus,
l'esmentat requeriment Telefónica el va rebre en data 9.7.1990.

ATÈS que segons informe del serveis corresponents d' aquest Ajuntament
de data 30.7.1990, es constata que Telefónica continua desguassant
les aigues a la via pública del carrer la Selva.

Aquesta Alcaldia, HA RESOLT:

1er.- REQUERIR a TELEFONICA, perquè dintre del termini de 3 dies

comptats a partir de la rebuda de la present resolució, s' abstingui
de abocar aigues al carrer La Selva.

2on. - ADVERTIR a TELEFONICA que en cas d'incompliment de l' anterior

requeriment en el termini assenyalat, pels corresponent serveis d'aquest
Ajuntament es procedirà a taponar la sortida de les esmentades aigües,
fent ús del sistema d' execució subsidiària amb les despeses a càrrec
de TELEFÓNICA.

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 ô? • Tel. 972/380181 • Fax972/381258 • 17490LLANÇA
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Signat: Jose Mª Salvatella i Suñer.

DEC RET. - A la vila de Llançà a primer d' agost de mil nou-cents
noranta.

VIST l'escrit presentat pel senyor RAFAEL BENAGES CORT en nom i represen
tació de l'entitat CUBEONA, S.A., registre d'entrada núm. 2714 de
data 01.08.1990, en el que demana enderrocar els voladissos del bloc
núm. 2 assenyalat en el plànol que adjunta a la petició, per tal d'ade
quar les obres del bloc núm. 3 a ordenances.

VIST l' informe

Municipal, en

senyor Benages
blocs núm. 2

en virtud del

que sobre el particular ha emés l' Arqui tecte Assessor
el que s' acredi ta que amb la proposta presentada pel

s'adequaran a ordenances les separacions entre els
i el núm 3, aquest últim objecte de suspensió d' obres

decret d'aquesta Alcaldia de data 30 de març de 1990.

Aquesta Alcaldia HA RESOLT:

ler.-AUTORITZAR al senyor RAFAEL BENAGES CORT en representació de
l'entitat CUBEONA, S.A. perquè procedeixi a realitzar les obres consis
tents en retallar els voladissos del bloc núm. 2, al' Avinguda .Jaume
núm. 3, d'acord amb la proposta presentada i informe favorable de
l'Arquitecte Assessor Municipal.

2on.- MANIFESTAR al .senyor BENAGES que una vegada realitzades les
obres esmentades i prèvia comprovació de les mateixes per part dels
serveis tècnis municipals, es concedirà llicència de primer ocupació
i s'aixecarà la suspensió d'obres que hi ha sobre el bloc núm. 3.

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 assenyalat,
davant meu el Secretari accidental que certifico.

L'ALCALDE-PRESIDENT, davant meu

EL SECRETARI ACCIDENTAL,

Signat: Marcel Vilà i Roig.

Av. Europa n.O 37 • Tel. 972/380181 • Fax 972/381258 • 17490 LLANÇA
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D E e R E T.- A la vila de Llançà a deu d'agost de mil nou-cents noranta.

VTSTOS els informes emesos per la Policia Local d'aquest Ajuntament de data 7

d'agost d'enguany en el que s'acredita que en repetides vegades l'establiment

bar "Fel ip" si tuat a la Plaça Major del qual és ti tular la Sra. MART A

GRANOLLERS PUJOL, s'excedia de l'ocupació de la via pública que té autorit

zada amb taules i cadires dificultant la circulació rodada.

Primer.- Que s'incoY expedient sancionador a MARTA GRANOLLERS PUJOL per de
terminar la responsabilitat administrativa en què hagi pogut incòrrer.

Segon.- Designar instructor del expedient al senyor LlUís CASELLAS i DONAT, i

Secretari al senyor MARCEL VTLÀ i ROTG, Regidor i. Administratiu respectiva
ment d' aquest Ajuntament als quals serà notificat en forma legal aquest
nomenament, i també, es notificarà a la persona inculpada als efectes de

recusació, si creu que hi ha causes legítimes per fer-ho.

Ho mana i signa en JOSEP Mª SALVATELLA i SUNER, Alcalde-President de

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

Amb el present decret RESOLC:

-�-

davant meu

EL SECRETARI,

AvEuropa n.v S? • Tel. 972/380181 • Fax972/381258 • 17490LLANÇA
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D E e R E T.- A la vila de Llançà a deu d'agost de mil nou-cent.s noranta.

VISTOS els informes emesos per la Policia Local d'aquest Ajuntament de data 7
d'agost d'enguany en el que s'acredita que en repet.ides vegades l'establiment.
gelateria "Nit i Dia" situada a la Plaça Major de la qual és t.itular la Sra.
JaRDINA BARRAGAN SANCHEZ, s' excedia de l' ocupació que té au+or-í tzada amb
taules en el que s'acredita i cadires i dificultant la circulació rodada.

Amb el present decret RESOLC:

Primer.- Que s'incoï expedient sancionador a JaRDINA BARRAGAN SANCHEZ per de
terminar la responsabilitat administrativa en què hagi pogut incòrrer.

Segon.- Designar instructor del expedient al senyor LlUís CASELLAS i DONAT, i
Secretari al senyor MARCEL VILÀ i ROIG, Regidor i Administratiu respectiva
ment d' aquest Ajunt.ament als quals serà noti ficat en forma legal aquest
nomenament, i també, es notificarà a la persona inculpada als efectes de
recusació, si creu 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 assenylat al principi, davant meu el
Secretari que certifico.

L'ALCALDE-PRESIDENT, Davant meu

EL SECRETARI ACCIDENTAL,

AvEuropa n.v S? • Tel. 972/380181 • Fax972/381258 • 17490LLANÇA
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SECRETARI,
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D E e R E T.- A la vila de Llançà a catorze d'agost de mil nou-cents noranta

VISTOS els informes emesos per la Policia Local d'aquest Ajuntament de data
18 i 21 de juny i 1er. d'agost d'enguany en el que s'acredita que en el local
bar anomenat "CAPTAIN'S" del qual és titular el senyor JOSE Mª BERJANO NUÑEZ
s'emetia mUSlca a alt volum que sortia al carrer i molesta als veins
immediats del lloc, tot i no tenir l'esmentat local l'autorització per tenir
música.

Amb el present decret RESOLC:

Primer.- Que s'incoï expedient sancionador a JOSE Mª BERJANO NUÑEZ per deter
minar la responsabilitat administrativa en què hagi pogut incòrrer.

Segon.- Designar instructor del expedient al senyor LlUís CASELLAS i DONAT, i
Secretari al senyor MARCEL VILÀ i ROIG, Regidor i Administratiu respectiva
ment d' aquest Ajuntament als quals serà notificat en forma legal aquest
nomenament, i també, es notificarà a la persona inculpada als efectes de
recusació, si creu 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 assenylat al principi, davant meu el
Secretari que certifico.

L'ALCALDE-PRESIDENT,

Av.Europan."37 • Tel. 972/380181 • Fax972/381258 • 17490LLANÇA
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D E e RET .- A la vila de Llançà a catorze d'agost de mil nou-cents noranta.

VIST l'informe emès pels serveis tècnics municipals de data 10.08.1990

en el que s' acredi ta que amb motiu de les obres que realitza la societat

HOGAR Y PLAYA, S.A. al carrer Sarnella, 1-3, es fa servir un compresors

i martells pneumàtics que no disposen de mecanismes silenciadors i � ......

incompleixen el que disposen els art. c) id) de l' ordenança de Policia

i Bon Govern aprovada per aquest Ajuntament i també impedeixen el normal

descans dels residents al sector.

Aquesta Alcaldia HA RESOLT:

1er. - SUSPENDRE

que realitza la

IMMEDIATAMENT i fins el dia 30 d' agost' enguany, les obres

societat HOGAR y PLAYA, S.A. al carrer Sarnella núm. 1-

3, pels motius abans exposats.

2on.- ADVERTIR a HOGAR y PLAYA, S.A, que en cas d'incompliment del requerit
s'iniciaria expedient sancionador i se'n donaria compte al Jutjat d'Instruc

ClO de Guàrdia de Figueres als efectes penals que procedisin per desobedièn

cia a l'Autoritat Municipal.

a l'interessat, mitjançant lliurament de

dels recursos que pot interposar, òrgans
NOTIFIQUI'S el present decret

còpia literal, amb indicació
i terminis per a interposar-los.

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

L'ALCALDE-PRESIDENT, Davant meu

SECRETARI,

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



� AJUNTAMENT DE LLANÇA (ALTEMPORDÀ)

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

Un cop vist l'informe emès a Girona el dia 31 de juliol dé 1990 per la Comissió

d'Indústries i Activitats Classificades, en tràmit de qUàlificació de la

soHicitud de llicència municipal incoada per SILVERI RIERA i NEGRE, per a l'ins

taHació d' hotel al carrer la Creu núm. 16 segons el qual hom procedeix a

qualificar l'esmentada activitat com a MOLESTS per sorolls i fums, i PERILLOSA EN

GRAU D'ACCEPTABILITAT per incendi informant-la FAVORABLEMENT amb condicions.

AQUESTA ALCALDIA,

DECRETA:

Primer.- CONCEDIR l' esmentada llicència d' Lns t.a l-Lac
í ó

d' HOTEL al carrer la Creu

núm. 16 d'aquesta vila.

Segon.- CONDICIONADA a la instaHació d'un hidrant de 100 mm. 0 degudament
senyalitzat, llevat que ja existís un hidrant senyalitzat i sempre i quan hi hagi
el cabal i la pressió suficient.

I A l'acompliment de les mesures correctores que figuren en el projecte tècnic de

l'expressada activitat unit a l'expedient.

En cap cas es podrà començar a exercir-se l'activitat abans d'haver-se obtingut
l'acta de comprovació favorable.

Per obtenir aquesta acta el peticionari haurà de so LLí c i tar de l' Ajuntament que
efectiu l' oportuna visi ta d'inspecció. A la so lLi.c i tud s' acompanyarà una certifi
cació del Tècnic Director de les obres i .i ns t.a l-lac í.ons , en la que s' especifiqui
la conformitat de les mateixes a la llicència que les ampara.

Les obres i treballs d ' installació 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.

Tercer.- APROVAR la liquidació de taxes que ascendeix a la quantitat de TRENTA

SIS MIL PESSETES (36.000 PTA) PTA.

NOTIFIQUr '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 que certifico.

Av, Europa n,o 37 • Tel. 972/380181 • Fax 972/381258 • 17490UANÇA
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4]> AJUNTAMENT DE LLANÇA (ALTEMPORDÀ¡
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DEC R E T.- A la vila de Llançà a setze d'agost de mil nou-cents noranta

RESULTANT que dels informes emesos pels serveis tècnics municipals, consta
que el terreny propietat de del Sr. ALBERT TOLSANAS FULCARA , situat a

l'avinguda Pau Casals es troba brut de deixalles i herbes la qual malmet
l'imatge del sector.

VIST l' article 10, del Reglament de Disciplina Urbanística, del qual
r-e su l.t.a que els propietaris de terrenys, urbanitzacions, edificacions i
rètol-s', tindràn que tenir-los en condicions de seguretat, salubritat i
ornat públic.

VIST així mateix l'anterior article en els seus apartats 2 i 3.

AQUESTA ALCALDIA, HA RESOLT:

ler.- REQUERIR al senyor ALBERT TOLSANAS FULCARA perquè en el termini
QUINZE DIES comptats des de la data de la rebuda de la notificació de la
present resolució procedeixi a la neteja de l'esmentat terreny.

2on.- ADVERTIR al senyor TOLSANAS, que en cas d'incompliment del requerit
es procedirà a fer-ho pels corresponents serveis d'aquest Ajuntament, fent
ús del sistema d' execució subsidiària amb les despeses a càrrec de la
persona interessada.

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

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, Davant meu

EL SECRETARI,

Av.Europa n.v ô? • Tel. 972/380181 • Fax972/381258 • 17490LLANÇA
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� AJUNTAMENT DE LLANÇA (ALTEMPORDA¡

DECRET.- A la vila de Llançà, a setze d'agost de mil nou-cents noranta.

Vist l'informe emés pels serveis tècnics municipals en el que s' acredi ta
que amb matiu de l' obertura d' una rasa al carrer Bassegoda per part
de la societat TRITONE, S.A. s'han tallar uns fils de la xarxa elèctrica
d' enllumenat públic, Lo qual ha provocat que hi hagi un sector sense

aquell servei la qual provoca queixes dels residents al sector.

Aquesta Alcaldia, HA RESOLT:

ler.- REQUERIR a TRITONE, S.A. perquè dintre del termini de DOS DIES
procedeixi a arrenjar l'avaria provocada deixant en les mateixes condicions
de funcionament el servei d' enllumenat públic, com a abans de fer la
rasa.

20n. - ADVERTIR a TRITONE, S. A, que en cas d'incompliment del requerit
en el termini assenyalar, re4alitzarà el treballs aquest Ajuntament
fent ús del sistema d'execució subsidiària amb les despeses a càrrec
de TRITONE, S.A., apart de iniciar expedient sancionador i donar-ne
compte al Jutjat d'Instrucció de Guàrdia de Figueres per desobediència
a l'Autoritat municipal.

3er.- NOTIFICAR a l'interessat el present decret amb indicació dels
recursos que pot interposar, òrgans i terminis 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 assenyalat, davant
meu el Secretari que certifico.

L'ALCALDE-PRESIDENT,

AvEuropa n.v S? • Tel. 972/380181 • Fax 972/381258 • 17490LLANÇA
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DEC R E T.-

A Llançà disset d'agost del mil nou-cents norru1ta.

Vist l'expedient Clue es tramita a conseClüencia de la
denuncia presentada sobre la venda de pa i pastissos Clue es ve

realitzant en l'establiment d'elaboraci6 de pa del carrer Sal
meron núm. 21, propietat del Sr. JAlThŒ GUISSET POCH, durant
l'horari comprés entre la una i les nou del matío

Vist l'infonne Clue sobre el particular ha emés la Po
licia Local, en el Clue es fa constar de Clue per dues vegades
s'ha avisat al propietari de la Pastisseria Guisset perClue dei
xés de vendre pa i pastissos durant la nit en el mateix establi
ment d'elaboraci6 de pa.

ATES Clue consultada la documentaci6 obrant en aCluestes
dependencies, resulta Clue el local del carrer Salmerón nTh�. 21,
on s'elabora el pa i pastissos de la Pastisseria Guisset, no es

tà legalitzat per a la venda directa al públic dels seus produc
tes.

ACluesta Alcaldia, en ús de les atribucions Clue li con

fereixen el Reglament d'Activitats f,101estes, Insalubres i Peri

lloses; Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i Ordenan
ces de Policia i Bon Govern,

.HA RESOLT:

Primer.- REQü�IR al Sr. JAUME GUISSET POCH perClue -

immediatament a la rebuda de la present resoluci6, s'abstingui
de vendre pa i pastissos en el local d'elaboraci6 del carrer -

Salmerón núm. 21, per tal Clue l'establiment no està legalitzat
per vendre els esmentats productes; i a més perClue l'horari en

Clue es desenvolupa l'activitat està fora dels horaris previstos
en l'Ordenança de Policia i Bon Govern.

Segon.- ADVERTIR al Sr. GUISSET, Clue l'incQmpliment
del present reClueriment comportará la iniciació d'expedient de
clausura del local per tal d'impedir La venda, per manca de lli':;'--_
cencia municipal d'obertura i funcionament, així con la inicia
ció d'expedient sancionador previst en l'Ordenança de Policia i
Bon Govern; tot aixó sense perjudici de donar compte al Jutjat
d'Instrucci6 per desobediencia a 1 'Autoritat ï.J:unicipal.

Tercer.- ASSABENTAR al Sr. GUISSET, de Clue en cas Clue

vulgui vendre els productes elaborats en el local del carrer -

Salmeron nfun. 21, hauria de sol.licitar la corresponent llicen

cia, la Clual seguiria el tràmit corresponent. ACluesta llicencia
una vegada atorgada no faculta el tenir obert al públic fora -

dels horaris establertso

ft ••// •••
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Compleixi's la resoluci6 anterior i notifiqui's en forma

legal al interessat amb indicaci6 dels recursos que hi pot inter

posar, 6rgans i terminis per a interposar-los.
Ho mana i sigfta en Josep M. Salvatella i Suñer, Alcalde-President

de l'Ajuntament de Llançà, en el lloc i data al principi assenyalats,
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� AJUNTAMENT DE LLANÇA (A[TEMPDADA)

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

noranta.

VIST l'informe emès per la Policia Local d'aquest Ajuntament de dª
ta 19 d'agost d'enguany en el que s'acredita que en repetides vega
des l'estab1iment'bar "Felip" situat a la Plaça Major del qual és

titular la Sra. l'vIARIA GRANOLLERS PUJOL, s'excedia de l'ocupaci6 de

la via pública que té autoritzada amb taules i cadires.

Amb el present RESOLC:

Primer.- Que s'incoï expedient sancionador a MARIA GRANOLLERS PUJOL

per determinar la responsabilitat administrativa en què hagi pogut
incòrrer.

Segon.- Designar instructor de l'expedient al senyor LLUIS CASE

LLAS i DONAT, i Secretari al senyor MARCEL VILA ROIG, Regidor i -

Administratiu respectivament d'aquest Ajuntament als quals serà -

notificat en form� legal aquest nomenament, i també, es notificarà
a la persona inculpada als efectes de recusaci6, si creu que hi ha

causes legítimes per fer-ho.

Ho mana i signa en JOSEP M. SALVATELLA l Suf�ER, Alcalde-President

de l'Ajuntament de Llançà en el lloc i data assenyalat al princi
pi, davant meu el Secretari que certifico.

AvEuropa n.v S? • Tel. 972/380181 • Fax972/38125S • 17-190LLANÇA
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� AJUNTAMENT DE LLANÇA (ALTEMPORDA¡

DECRET.- A la Vila de Llançà a vint d'agost de mil

noranta.

VIST l'informe emès per la Policia Local d'aquest Ajuntament
de data 19 d'agost d'enguany en el que s'acredita que en re

petides vegades l'establiment Gelateria "Nit i Dia" situat a

la Plaça Major del qual és titular la Sra. JORDINA BARRAGAN

SANCHEZ, s'excedia de l'ocupació de la via pública que té au

toritzada amb taules i cadires.

Amb el present decret RESOLC:

Primer.- Que s'incoï expedient sancionador a JORDINA BARRAGAN

SANCHEZ per determinar la responsabilitat administrativa en

què hagi pogut incòrrer.

Segon.- Designar instructor de l'expedient al senyor LLUIS

CASELLAS i DONAT, i Secretari al senyor MARCEL VILA i ROIG,
RegidDr i Administratiu respectivament d'aquest Ajuntament -

als quals serà notificat en forma legal aquest nomenament, i

també, es notificarà a la persona inculpada als efectes de -

recusació, si creu que hi ha causes legítimes per fer-ho.

Ho mana i signa en JOSEP M. SALVATELLA i SUÑER, Alcalde-Pr�
sident de l'Ajuntament de Llançà en el lloc i data assenya

lat al principi, davant meu el Secretari que certifico.

L'ALCfl� E-PRESIDENT,
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<1Í}> AJUNTAMENT DE LLANÇA IALTEMPORDA¡

DEC RET .- A la Vila de Llançà a vint d'agost de mil nou

cent noranta.

VIST l'informe emès per la Policia Local d'aquest Ajuntament
de data 18 d'agost d'enguany en el que s'acredita que en re

petides vegades l'establiment bar "Felip" situat a la Plaça -

Major del qual és titular la Sra. MARIA GRANOLLERS PUJOL, s'e�
cedia de l'ocupació de la via pública que té autoritzada amb

taules i cadires dificultant la circulació rodada.

Amb el present decret RESOLC:

Primer.- Que s'incoï expedient sancionador a Mft�IA GRANOLLERS
PUJOL per determinar la responsabilitat administrativa en què
hagi pogut incòrrer.

�egon.- Designar instructor de l'expedient al senyor LLUIS C�
SELLAS i DONAT, i Secretari al senyor MARCEL VILA i ROIG, Re

gidor i Administratiu respectivament d'aquest Ajuntament als

quals serà notificat en forma legal aquest nomenament, i tam

bé, es notificarà a la persona inculpada als efectes de recusa

ció, si creu que hi ha causes legítimes per fer-ho.

Ho mana i signa en JOSEP M. SALVATELLA i SU�ER, Alcalde-Presi
dent de l'Ajuntament de Llançà en el lloc i data assenyalat al

principi, davant meu el Secretari que certifico.

-PRESIDENT, Davant meu

EL SECRETARI,



AJUNTAMENT DE LLANÇA (ALTEMPOROA)

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

cents noranta.

VISTOS els informes emesos per la Policia Local d'aquest A

juntament de data 18 d'agost d'enguany en el que s'acredita

que en repetides vegades l'establiment Gelateria "Nit i Dia"

situat a la Plaça Major del qual és titular la Sra. JORDINA
BARRAGAN SANCHEZ, s'excedia de l'ocupació de la via pública
que té autoritzada amb taules i cadires.

Amb el present decret RESOLC:

Primer.- Que s'incoï expedient sancionador a JORDINA BARRAGill�

SANCHEZ per determinar la responsabilitat administrativa en

què hagi pogut incòrrer.

Segon.- Designar instructor de l'expedient al senyor LLUIS

CASELLAS i DONAT, i Secretari al senyor W[ARCEL VILA i ROIG,
Regidor i Administratiu respectivament d'aquest Ajuntament-
als quals serà notificat en forma legal aquest nomenament, i

també, es notificarà a la persona inculpada als efectes de -

recusació, si creu que hi ha causes legítimes per fer-ho.

Ho mana i signa en JOSEP M. SALVATELLA i SUÑER, Alcalde-Pre

sident de l'Ajuntament de Llançà en el lloc i data assenya

lat al principi, davant meu el Secretari que certifico.

L'ALCALDE-PRESIDENT, Davant meu

SECRETARI,

AvEuropa n.t' S? • Tel. 972/380181 • Fax972/381258 • 17490LLANÇA
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<ID> AJUNTAMENT DE LLANÇA (AlTEMPORDA)

L'ALCALDE-PRESIDENT,

DEC RET .- A la Vila de Llançà a vint-i-quatre d'agost de

mil nou-cents noranta.

VIST l'informe emès per la Policia Local d'aquest Ajuntament
de data 23 d'agost d'enguany en el que s'acredita que en re

petides vegades l'establiment PREKO situat al carrer Cabrafi

ga del qual és titular DISTRIBUCIONES REUS, dipositava caixes

de cartr6 de manera desordenada a la calçada.

Amb el present decret RESOLC:

�rimer.- Que s'incoï expedient sancionador a DISTRIBUCIO��S -

REUS per determinar la responsabilitat administrativa en què
hagi pogut incòrrer •

.ê�g. - Designar instructor de L" expedient al senyor JAUl\IE -

COLL i SOLA;: 2: .. !5ecretari al senyor MARCEL VILA ROIG, Regidor
i Administratiu respectivament d'aquest Ajuntament als quals
serà notificat en forma legal aquest nomenament, i també, es

notifica�à a les persones inculpades als efectes de recusa

ci6, si creuen que hi ha causes legítimes per fer-ho.

Ho mana i signa en JOSEP M. 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.

Av. Europa n.v S? • Te1.9i2/380181 • FRx972/38125S • 17490LLANÇA
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� AJUNTAMENT DE LLANÇA (AlTEMPORDÀJ

; D -= e RET. - _� la Vila de Llançà a vint-i-quatre d'agost de

mil nou-cents noranta.

VIST l'escrit del Sr. �ITONIO ��RGN3S D3 LAS CASAS i SOTE

RAS actuant en representaci6 del Sr. "FETER SEEt.1li'LLER, registrat
en aquestes dependències municipals amb el nÚ1TI. 2893 del dia 21

d'agost d'enguany, en relaci6 amb els Decrets de data 27-10-89
i 18-5-89 pel que es suspenien els actes d'ediÏicaci6 per la -

construcci6 d'l.L.>'l habitatge unifamiliar al carrer Bassegoda del

Sector del Cau del Llop, per no ajustar-se les obres a la lli

cència atorgada i projecte autoritzat.

ATES que el sol.licitant formula una proposta de rectifi

caci6 de l'edifici, segons la qual s'elimina la planta àtic d'a

cord ��b els plànòls presentats.

VIST l'informe emès sobre el particular per l'ftxquitecte
Assessor Municipal en el que fa constar que la soluci6 proposa

da s'ajusta a Orde�3nces, aquesta Alcaldia

HA RESOLT:

1r. - _�IZ:ECJ.R la suspensi6 dels actes d
"

edificaci6 de La -

llicència, ordenada per decret de 27-10-89 i ratiÏicada per re

soluci6 del 18-5-90 al Sr. Peter Seemuller per la construcci6 -

d'l.L.� edifici al carrer Bassegoda, condicionat a que com a tre

ball previ, haurà d'ajustar l'obra a la proposta formulada, mi!
jançant l'eliminaci6 de la planta àtic, conforme els plànols de

rectificaci6 aprovats i que Ïiguren com annex a l'expedient.

2n.- Marrt errí,r- les mateixes condicions generals i paz-t í.c u

lars que figuren a la llicència atorgada inicialment.

Av.EurO{Jnn."37. Tt:l1.972/380181 • Fnx972/3!31258· 17-190LLANÇA
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""l. A fHo mana i signa En Josep lVI. Salvatella i Suñe�
President de l'Ajuntament de Llançà, en el lloc i data al priQ
cipi assenyalat, davant meu, el Secretari que certifico.

AJUNTAMENT DE LLANÇA (ALTEMPORDA)

AvEuropa n.v S? • Tel. 972/380181 • Fax972/381258 • 17490LLANÇA
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;(� AJUNTAMENT DE LLANÇA ,ALTEMPQRDA,

N.O .

DEC RET A la vila de Llançà a cinc de setembre de mil nou-cents no-

ranta.

VIST l'informe emé$ pels serveis tècnics municipals en el que s ' acredita
que s'ha procedit a la construcció d'una paret de padre que invaeix la via
pública al carrer Ponent amb l'encreuament amb la carretera N-260, per part
de la.sra. Mª LUZ FERNANDEZ PASCUA, éssent el contractista el senyor MARIA
NO CANOVAS MARTINEZ.

ATÈS que les obres s'han dut a terme sense permís.

Aquesta Alcaldia, en ús de les facultats que li confereix la legislació vi
gent ,

HA RESOLT:

ler.- REQUERIR a la Sra. Mª LUZ FERNANDEZ PASCUA i al contractista Sr. MARIA
NO CANOVAS MARTINEZ, perquè en el termini de TRES DIES comptats a partir de
la rebuda del present requeriment, procedeixin a retirar la paret feta,
amb advertiment que en cas contrari ho faràn els corresponents serveis
d' aquest Ajuntament, fent ús del sistema d ' execució subsidiària i amb
les despeses a càrrec dels requerits.

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 assenyalat, davant
meu, el Secretari que certifico.

L'ALCALDE;

,
I -À

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

80
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� AJUNTAMENT DE LLANÇA (ALTEMPORDÀ)

DEC RET .- A la vila de Llançà, a set de setembre de mil
nou-cents noranta.

D'acord amb l'informe em�s per l'Arquitecte Assessor Munici
pal de data 6 de setembre de 1990 , en relaci6 a la insta}la
ci6 d'EXPOSICIÓ, VENDA DE MOBLES i COMPLEMENTS PER A LA LLAR,
situada al pk. 18,055 marge dret de la carretera N260

d'aquest terme municipal, del que �s titular HABITATGE, S.A.

DEC RET O:

Primer. - ATORGAR Ll i cè nc i a municipal d'obertura i funciona
ment de l'activitat d'EXPOSICIÓ, VENDA DE MOBLES i COMPLE
MENTS PER A LA LLAR, , pel fet d'haver-se complert els requi
sits i adoptat les mesures correctores adequades.

Segon. - Comunicar aquest decret a la Comissi6 Territorial
d'Ind6stries i Activitats Classificades

Ho mana i signa en Josep Mª Salvatella i Suñer, Alcalde-Pre
sident de l'Ajuntament de Llançà, en el lloc i data al

principi assenyalat, davant meu el Secretari que certifico.

Av. Europa n.? 37 • Tel. 972/380181 • Fax 972/381258 • 17490 LLANÇA
Registre d'Entitats Locals: 01170926
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� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ IALTEMPOROÀ)

DEC RET - A la vila de Llançà a deu de setembre de mil nou-cents

noranta .

D' acord amb l' informe emès per l' Ar-qu i tecte Assessor Municipal de data

06.09.1990 , en r-e lac
í ó

a la .i ns t.a jLac
í ó

de CARNISSERJA , situada al ca

rrer la Creu núm. 11 , del que és titular el senyor CARLES LLOVERAS TUBERT

DEC RET O

Primer.- ATORGAR llicència municjpal d'obertura i funcionament de l'acti

vitat DE CARNJSSERJA al carre La Creu núm. 11, pel fet d'haver-se com

plert els requisits i adoptat les mesures correctores adequades.

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

Classificades de Girona.

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

Av. Europa n.o 37 • Tel. 972/380181 • Fax 972/381258 • 17490 LLANÇA
Registre d'Entitats Locals: 01170926
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� AJUNJ"AMENT DE LLANÇA (ALTEMPQRDAI

DEC R E T.- A la vila de Llançà a catorze de setembre de mil nou-cents
noranta.

SUSPESOS, pel decret d'aquesta Alcaldia de data30 de març de 1990 i ratifi
ficat amb un altre de 2 de juliol de 1990, els actes d' edificació que
feia la societat 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 del bloc núm. 3, perquè no s' ajustaven
a les condicions legítimament assenyalades a la llicència i projecte
tècnic autoritzat el 10.12.1987.

ATÈS que el Sr. Rafael Benages Cort en representació de l'entitat CUBEONA,
S.A. manifesta, en escrit de dat.a 31.8.1990, que ha realitzat les
obres necessàris tendents a ajustar les obres a la llicència atorgada
i porojecte tècnic autoritzat, i que l'arquitecte assessor municipal
en el seu informe de data 6.9.1990, corrobora aquesta asseveració i

proposa que s'aixequi la suspensió, aquesta ALCALDIA RESOLT:

AIXECAR la suspensió dels actes d' edificació i declarar que les obres

que fa CUBEONA, S.A. consistents en la construcció del anomenat Bloc
núm. 3 al carrer Jaume I, núm. 3 han quedat ajustades a la llicència

atorgada en data 10.12.1987.

COMPLEIXI'S la resolució anterior i notifiqui's en forma legal a l'intere�
sat.

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.

L'ALCALDE-PRESIDENT; Davant meu

EL SECRETARI ACCTAL;

.' ..
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<8> AJUNTAMENT DE LLANÇA IALTEMPOROA¡

matí.

noranta.

DEC RET - A la vila de Llançà a disset de setembre de mil nou-cents

VISTA la petició fornulada pel CLUB NÀUTIC LLANÇÀ en la que demana

autorització municipal per a la circulació de camions durant determinats
dies.

Aquesta Alcaldia, atesa les especials circumstàncies que concòrren
en el cas, i amb caràcter excepcional

CONCEDIR al CLUB NÀUTIC LLANÇÀ, llicència pel pas de camions a les

obres del port els dies 18, 20 i 21 de setembre actual.

CONDICIONAT: El pas s' haurà de fer entre les 6 a les Il hores del

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 Secrètari accidental que certifico.

HA RESOLT:

Davant meuL'ALCALDE-PRESIDENT;

EL SECRETARI ACCTAL;

AvEuropa n.v ô? • Tel. 972/3801S1 • Fax972/38125S • 17490LLANÇA
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<0> AJUNTAMENT DE LLANÇA (ALTEMPOROA)

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

noranta.

VIST l' expedient sancionador instruït a l' efecte contra ANTONIO COMORERA

i BOSCH, i

ATÈS que en l'informe de la Policia Local d ' aquest Ajuntament de data

14 de juliol de 1990, s' acredi ta que el senyor ANTONIO COMORERA i BOSCH

ocupava la via pública amb taules i cadires al carrer la Sirena núm.

3 davant la gelateria "La Nata" de la que és titular.

ATÈS que per decret d' aquesta Alcaldia de data 20.07.1990 es va resoldre

la incocació d'expedient sancionador, i que comunicada l'esmentada resolució

al sr. Comorera aquest no va formular recursació contra el nomenament

d'instructor i secretari.

ATÈS que notificat en data el Plec de Càrrecs núm. MV. 04/90 al pressumpte

infractor, aquest el contesta mitjançant escrit registre d ' entrada núm.

2855 de data 16.8.1990, segons consta en l'expedient.

ATÈS que notficada la proposta de resolució de l'instructor al sr. Comorera

aquest no formula cap al·legació dintre de termini.

D' ACOR amb la proposta de resolució formulada per l'instructor de l' expe

dient i que no ha estat desvirtuada per la persona inculpada en el seu

escri t d' al·leacions abans esmentat, j a que el Sr. Comorera tenia una

resolució expressa de la Comissió de Govern d ' aquest Ajuntament de data

20 de juny de 1990 i que li va esser comunicada el 2.7.1990, per la

qual se li "RKNE'GfÂ:tt� expressament ocupar la via pública amb taules i cadires

al carrer Sirena davant la gelateria "la Nata" de la que ne's titular.

AQUESTA ALCALDIA, HA RESOLT:

1.- IMPOSAR al senyor ANTONIO COMORERA i BOSCH, una sanció de 25.000 PTA.

(VINT-i-CINC "MIL PTA') per a la comissió d'una falta greu tipificada a l'art.

30è. de l'ordença de Policia i Bon Govern aprovada per aquest Ajuntament.

2.- REQUERIR al senyor ANTONIO COMORERA i BOSCH, perquè dintre del termini

de QUINZE DIES HÀBILS compresos a partir del dia següent al de la data de -

la rebuda de la present reoslució faci efectiva a la caixa d'aquest Ajun

tament l'import de la sanció imposada, advertint-li que en un altre cas -

se seguirà el procediment de constrenyiment amb els recàrrecs corresponents .

. . . / ...
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Davant meu

EL SECRETARI,

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 accidental que certifico.

L'ALCALDE-PRESIDENT,
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Mtl'"N À,,� AJU TAMENT DE lLANÇ IAlTEMPORDA¡
de

ant

meu

. RI,

DEC RET • A la vila de Llançà a vint-i-un de setembre de mil nou-cents
noranta .

VIST l' expedient sancionador instruït a l' efecte contra FRANCISCO GARRI':"_,
GA COROMINAS, i
ATÈS que en l'informe de la Policia Local d' aquest Ajuntament de data
14 de juliol de 1990, s'acredita que el senyor FRANCISCO GARRIGA COROMINAS
s' exedia en l' ocupació de la via pública que té autoritzada amb taules
i cadires al Passeig Marítim davant el restaurant IL'Anfora" del que
és titular.
ATÈS que per decret d' aquesta Alcaldia de data 20. 07 .1990 es va resoldre
la incoació d'expedient sancionador, i que comunicada l'esmentada resolució
al Sr. GARRIGA aquest no va formular recusació contra el nomenament d'ins
tructor i Secretari.
ATÈS que notificat el Plec de Càrrecs expedient M. V. 02/90 al pressumpte
infractor, aquest el contesta mitjançant escrit registre d'entrada núm.
2812/1990 de data 10.08.90, segons consta en l'expedient.
ATÈS que notificada la proposta de resolució de l'instructor al Sr. Coromi
nas no formula cap al�egació dintre dèl-termini.

D'ACORD amb la proposta de resolució formulada per l'instructor de l'expe
dient i que no ha estat dervirtuada per la persona inculpada en el seu

escrit esmentat anteriorment, ja que en el mateix accepta i reconeix
l'infracció comesa encara que manifesta que va esser per causes aliènes
a éll.

AQUESTA ALCALDIA, HA RESOLT:

ler.- IMPOSAR al senyor FRANCISCO GARRIGA COROMINAS, una sanció de
CINC MIL PESSETES (5.000 PTA) per a la comissió d'una falta lleu, al
ser la primera vegada que es comet l'infracció, tipificada a l' article
30è. de l'ordenança de Policia i Bon Govern aprovada per aquest Ajuntament.
2on.- REQUERIR al senyor FRANCISCO GARRIGA i COROMINAS, perquè dintre
del termini de QUINZE DIES HÀBILS compresos a partir del dia següent
al de la data de la rebuda de la present resolució faci efectiva a la
caixa d ' aquest Ajuntament l' esmentat import, advertint-li que en un altre
cas es seguirà el procediment de constrenyiment amb els recàrrecs correspo
nents.
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
Acetal.

Av. Europa n.v S? • Tel. 972/3801S1 • Fax972/38125S • 17-190LLANÇA



Mt

� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDA¡

DEC R E T.- A la vila de Llançà a vint-i-cinc de setembre de mil nou-cents

noranta.

VIST el decret d'aquesta Alcaldia de data 5.9.1990 en el que es requeria a la

Sra. Mª LUZ FERNANDEZ PASCUA perquè procedir a retirar una paret de pedra que

havia fet al carrer Ponent amb l'encreuament de la carretera N-260.

Vistes les allegacions verbals fetes per la mateixa.

Vist l'informe emès pels serveis tècnics municipals en el que s'acredita que

la realització de l'esmentada paret no constitueix cap infracció urbanística

donades les característiques de la mateixa.

AQUESTA ALCALDIA, HA RESOLT:

1er.- DEIXAR sense efecte el requeriment efectuat a la sra. Mª LUZ FERNANDEZ

PASCUA mitjançant decret del 5.9.1990.

2on.- NOTIFIQUI'S la present resólució a l'interessada en forma legal.

Ho mana i signa en Josep Mª Salvatella i Suñer, Alcalde-President de l'Aju�
tament de Llançà en el lloc i data al principi assenyalat davant meu el Se

cretari Acetal que certifico.

Davant meu

EL SECRETARI ACCTAL,

Av.Europan.037. Tel. 972/380181 • Fax972/381258· 17490LLANÇA
Registre d'Entitats Locals: 01170926
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<Ql> AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPûRDÀ¡

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

VISTES les queixes formuladas davant d'aquesta Alcaldia en relació
a les fresses que a al tes hores de la nj t es produei xen dintre el
pis del Sr. FRANCESC BARTOLI MARCE, éssent causa de molèsties i impideix
el descans nocturn del veins el pis de sota.

ATÈS que comprovats el

Ajuntament, i per tant

IV sobre protecció del

contingut a

Ajuntament.

sorolls pels corresponents serveis d�aquest
podria ésser causa d '

una infracció del Títol
medi ambient per emissió inadequada de sorolls

de Pol ici a i Bon Govern aprovada per aque s ts.l'ordenança

AQUESTA ALCALDIA; HA RESOLT:

ler.- REQUERIR al senyor FRANCESC BARTOLI MARCE, perquè procuri no

fer sorolls dintre del seu pis si tuat al carrer Nicolàs Salmerón núm.
37, a qualsevol hora del dia que puguin produir molèsties comprovades
als veins.

20n. - ADVERTIR al senyor BARTOLI que en cas de continuar en la seva

acti tud, aquesta Alcaldi.a es veuria en la necessitat d' adoptar al tres
mesures que seria la primera en lamentar.

3er.- 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 assenyalat
davant meu el Secretari accidental que certifico.

L'ALCALDE-PRESIDENT, davant meu

EL SECRETARI

Av. Europa n.? 37 • Tel. 972/380181 • Fax 972/381258 • 17490 LLANÇA
Registre d'Entitats Locals: 01170926



AJU,NTAMENT DE LLANÇA (ALTEMPOROÀ)

DEC RET. A la vila de Llançà a tres d'octubre de mil nou-cents noranta

VIST l'expedient sancionador instruit a l'efecte contra ANTONI VINARDELL TIÓ
, i

ATÈS que en l'informe de la Policia Local d'aquest Ajuntament de data 14.07-
.1990 s'acredita que el dia 14.07.1990 el senyor VINARDELL d'excedia de
l'ocupacíó amb taules i cadires que té autoritzada al Passeig Marítim davant
el bar "Tramontana" que regenta.

ATÈS que per decret d'aquesta Alcaldia de data 20.07.1990 es va resoldre
l'incoació d'expedient sancionador, i que comunicada l'esmentada resolució a

l'interessat aquest no va formular recusació contra el nomenament d'instruc
tor i secretari.

ATÈS que notificat el Plec de Càrrecs expedient núm. M.V. 03/90 al pressump
te infractor, aquest el contesta mitjançant escrit registre d'entrada núm.
2811 de data 10.08.1990, que queda incorporat a l'expedient.

ATÈS que notificada proposta de resolució de l'instrtuctor al senyor Vinar
dell, aquest no el contesta.

D'ACORD amb la proposta de resolució formulada per l'instructor de l'expe
dient i que no ha estat desvirtuada per la persona inculpada en el seu es
crit esmentat anteriorment.

AQUESTA ALCALDIA, HA RESOLT:

ler.- IMPOSAR al senyor ANTONI VINARDELL TIÓ una multa de 5.000 PTA.(CINC
MIL PESSETES) per la comissió d'una falta lleu al ser la primera vegada que
es comet, tipificada a l'atrticle 30 i 31 de les ordenances de Policia i
Bon Govern d'aquest Ajuntament.
20n.- ADVERTIR al senyor ANTONI VINARDELL TIÓ que en cas de reincidència
llurs ordenances contemples mul ta fins a 50.000 PTA. i tancament temporal
del local.

3er.- REQUERIR al senyor ANTONIO VJNARDELL TIÓ perquè dintre del termini de
QUINZE DIES HÀBJ LS comptats des de la rebuda de la present resolució faci
efectiu l' import de la mul ta imposada a la Caixa d' aquest Ajuntament,
advertint-lo que en cas de no verificar-ho es procedirà al seu cobrament per
via executiva de constrenyiment.

Ho el Josep Mª Salvatella i Suñer, Alcalde-President de
lloc i data al principi assenyalats, davant meu

Registre d'Entitats Locals: 01170926
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� AJUNTAMENT DE LLANÇA IALTEMPORDÀI

DEC RET .- A la vila de Llançà a tres d'octubre de mil nou-cents noranta

VIST l'expedient sancionador instruït a l'efecte contra MARIA GRANOLLERS PU
JOL , i

ATÈS que en l' informe de la Policia Local d ' aquest Ajuntament de data 7

d'agost de 1990 , s'acredita que la Sra. MARIA GRANOLLERS PUJOL es va exce
dir en l'ocupació de la via pública que té autoritzada amb taules i cadires
a la Plaça Major.

ATÈS que per decret d' aquesta Alcaldia de data 10.08.1990 es va resoldre
l'incoació d'expedient sancionador, i que comunicada l'esmentada resolució a

la interessada aquest no va formular recusació contra el nomenament d'ins
tructor i secretari.

ATÈS que notificat el Plec de Càrrecs expedient núm. M.V.7/90 al pressumpte
infractor, aquest no el contesta

ATÈS que notificada proposta de resolució de l'instrtuctor tampoc es contes
ta

D'ACORD amb la proposta de resolució formulada per l'instructor de l'expe
dient i que no ha estat desvirtuada per la persona inculpada .

AQUESTA ALCALDIA, HA RESOLT:

ler.- IMPOSAR a la senyora MARIA GRANOLLERS PUJOL una multa de de VINT-i-CINC
�� MIL PESSETES (25.000 PTA) per la comissió d'una falta greu, tipificada a
l' atrticle 30 i 31 de les ordenances de Policia i Bon Govern d ' aquest
Ajuntament.
20n.- ADVERTIR a la senyora Maria Granollers que en cas de reincidència
l'ordenança esmentada preveu la clausura temporal del local.
3er.- REQUERIR a la sra. MARIA GRANOLLERS PUJOL, perquè dintre del termini
de QUINZE DIES HÀBILS comptats des de la rebuda de la present resolució faci
efectiu l' import de la mul ta imposada a la Caixa d' aquest Ajuntament,
advertint-lo que en cas de no verificar-ho es procedirà al seu cobrament per
via executiva de constrenyiment.

Ho mana i signa el 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

EL SECRETARI,

Av.Europa n.vS? • Tel. 972/380181 • Fax972/381258 • 17490LLANÇA
Registre d'Entitats Locals: 01170926
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AJU�TAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPOROA)

DEC R E T.- A la vila de Llançà a tres d'octubre de mil nou-cents no

ranta.

VIST l'expedient sancionador instruït a l'efecte contra 1 Sra. JORDINA
BARRAGAN SANCHEZ, i
ATÈS que en l' informe de la Policia Local d' aquest Ajuntament de
data 7 d'agost de 1990, s'acredita que l'esmentada senyora s'excedia
en l' ocupació de la via públ ica que té autoritzada amb taules i
cadires a la Plaça Major davant la gelateria "Nit i Dia" que regenta.
ATÈS que per decret d'aquesta Alcaldia de data 10.08.1990 es va

resoldre la incoació d'expedient sancionador, i que comunicada
llur resolució a la Sra. Jordina Barragan, aquesta no va formular
recusació contra el nomenament d'instructor i secretari.
ATÈS que notificat el Plec de Càrrecs expedient núm. M.V. 06/90
la pressumpte infractora el contesta mitjançant escrit registre
d'entrada núm.3118 de data 18.09.1990, en el que manifesta que
l' informe de la Policia Local sobre que l' excès de l' ocupació de
via pública dificultava la circulació rodada, no és just, demanant

que es retiri l' expedient atès que la present temporada ha estat

més retallada per manca d'estiuejans sobre tot el mes de juliol
i que no tornarà a repetir la falta.

ATÈS que les anteriors a l-Legac i ons de la Sra. JORDINA BARRAGAN
SANCHEZ no dervirtuen els fets provats i que dels antecedents obrants
en aquest Ajuntament resulta que l'excès d'ocupació amb taules
i cadires davant la gelateria "Nit i Dia", ha estat una constant

durant estius passats, havent-se fets els oportuns requeriments
a l'interessada.

D'ACORD amb la proposta de resolució formulada per l'instructor
de l'expedient.

AQUESTA ALCALDIA, HA RESOLT:

la comissió

l'ordenança

(25.000 PTA)
d'una falta

de Policia

ler.- IMPOSAR una multa de VINT-i-CINC MIL PESSETES

a la sra. JORDINA BARRAGAN SANCHEZ per

greu tipificada als articles 30 i 31 de
i Bon Govern d'aquest Ajuntament.
2on.- ADVERTIR a la Sra. JORDINA
l' ordenança esmentada preveu com

temporal del local.
3er.- REQUERIR a la Sra. JORDINA BARRAGAN SANCHEZ perquè dintre
del termini de QUINZE DIES HÀBI LS compresos a partir de la data
de la rebuda de la present resolució, faci efectiu a la Caixa d'aquest
Ajuntament l'import de la sanció imposada, advertint-li que trascorre!
gut l'esmentat termini sense haver-ho verificat, es procedirà al
seu cobrament per via executiva de constrenyiment.

BARRAGAN, que en cas de reincidència
a mesura sancionadora la clausura

. .. / ...
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4D> AJUNTAMENT DE LLANÇA (ALTEMPORDÀ)

DEC RET - A la vila de Llançà a deu d'octubre de mil nou-cents noran

ta .

D'acord amb l'informe emès per l'Arquitecte Assessor Municipal de data 9

d ' octubre de 1990 , en relació a la .ins ta I'Lac
í ó

bar , situada al carrer

Muralla núm. 7 , del que és titular ORIOL MOLAS, CRISTINA ROCA i ALBERT

DEITG .

DEC RET a

Primer.- ATORGAR llicència municipal d'obertura i funcionament de l'acti

vitat de BAR al carrer Muralla núm. 7 , pel fet d'haver-se complert els

requisits i adoptat les mesures correctores adequades.

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

Classificades i al Servei del Joc i de l'Espectacle.

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'ALCALD -PRESIDENT,
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� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDA¡

DEC RET. - A la vila de Llançà a disset d' octubre de mil nou-cents

noranta.

ATÈS que la D'í.spos i.c í.ó Transi tòria Tercera, punt l., de la Llei 9/1987,
de 12 de maig, d ' òrgans de Representació, Determinació de les Condicions

de Treball i Participació del Personal al Servei de les Administracions

Públiques, estableix que en el termini d' un mes, comptador des de la

convocatòria d'eleccions de l'Administració de l'Estat, les Comunitats

Autònomes hauran de convocar le� eleccions a òrgans de representació
en l'ambit de llurs Administracions.

ATÈS que per Resolució de 20 de setembre de 1990 (B.O.E. núm. 227 de

21.09.1990) del Ministerio para las Administraciones Públicas, es van

convocar eleccions a òrgans de representació en l'Administració de l'Estat.

En virtud de les atribucions que em confereix la normativa vigent, HE

RESOLT:

CONVOCAR eleccions a òrgans de representació en l'ámbit de l'Administració

Municipal ,pel personal al qual li és d'aplicació la Llei 9/1987, de

12 de maig, d'òrgans de Representació, Determinació de les Condicions

de Treball i Participació del Personal al Servei de les Administracions

Públiques.

S'adoptaran les mesures necessàries per a la coordinació i suport material

dels òrgans electorals que a tal efecte es constitueixin.

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.Europa n.v S? • Tel. 972/380181 • Fax972/381258 • 17490LLANÇA
Registre d'Entitats Locals: 01170926
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� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPOROA)

DEC R E T.- A la vila de Llançà a disset d'octubre de mil nou-cents noranta.

VISTA la petició formulada pel senyor JUAN JOSE BORJA AMAYA, registre d'entra

da núm. �4l1 de data 17.10.1990, en el que demana permís per recollir les -

pinyes que hi ha als pins de la zona verda municipal situada a l' avinguda
Pau Casals.

L'ALCALDE-PRESIDENT, Davant meu

Aquesta Alcaldia, HA RESOLT:

AUTORITZAR al senyor JUAN JOSE BORJA AMAYA per recollir les pinyes que

hi ha a la zona verda municipal situada a l' avinguda Pau Casals d' aquesta
vila.

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

Ho mana i signa el senyor Josep Mª Salvatella i Suñer, Alcalde-President

d' aquest Ajuntament en el lloc i data al principi assenyalat, davant meu

el Secretari que certifico.

RI,
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DEC RET .- A la vila de Llançà a divuit d'octubre de mil nou-cents noranta.

VIST l' expedient sancionador núm. MV. 08/90, incoat al Sr. JOSE Mª BERJANO
NUÑEZ, titular de l' establiment anomenar Bar "CAPTAIN'S", situat al carrer

Cabrafiga núm. 25 d'aquesta vila, en virtud d'informes de la Policia Local,
de dates 18 i 21 de juny de 1990 i 1er. d'agost de 1990, per haver-se comprovat
que l'esmentat establiment té les següents anomalies:

- Emissió de música dintre del local sense llicència municipal i que el volum -

de la mateixa sortia a la via pública amb molèsties comprovades als veins
inmediats del lloc, no tenint l'esmentat local autorització per emetre música.

ATÈS que, posat de manifest l' expedient per a la pr-esen t.ac
í ó

d ' a11egacions
al tràmit de plec de càrrecs, no consta que la persona interessada fassi
ús del seu dret d'acord amb el que disposa l'article 136 de la Llei de Procedi
ment Administratiu.

ATÈS que no consta que es presentin a l-Legac ions al tràmit de la Proposta
de Resolució.

CONSIDERANt per no ha quedat desvirtuats els fets que motiventant que

l'expedient incoat.

VISTA la Llei 10/1990. de 15 de juny, sobre policia de l' espectacle, les
activi tats recreatives i els establiments públics, la Llei de Procediment
Administratiu de 17 de juliol de 1958 i tota la resta de normes jurídiques
de general aplicació, i l' ordenança de Policia i Bon Govern aprovada per
aquest Ajuntament i fent ús de les facultats que per aquesta legislació
vigent m'han estat conferides,

HE RESOLT imposar al Sr. JOSE Mª BERJANO NUÑEZ, titular de l'establiment
anomenat Bar "CAPTAIN'S" d ' aquesta vila, una sanció consistent en una mul ta
per import de VINT-i-CINC MIL PESSETES (25.000'-) amb l'advertiment que
en cas de reincidència es podria procedir al tancament temporal del local,
per la comisslo d'infraccióa l'article 70è. de l'ordenança de Policia i
Bon Govern d'aquest Ajuntament, tipificat pels articles 81è. i 82è. del
mateix text legal.

L'import de la mul ta imposada haurà de fer-se efectiva dintre del termini
de QUINZE DIES, comptats des de la data de la rebuda de la present resolució,
advertint-lo que en un altre cas es procedirà al seu cobrament per via executiva
de constrenyiment.

Ho mana i signa en Jopse Mª Salvatella
ment de Llançà, en el lloc i data

Secretari que en dono fe.

i Sufier, Alcalde-President de l'Ajunta��
al principi assenyalats, davant meu el

davant. meu

I
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�- AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

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

VIST l' expedient sancionador instruït a l' efecte contra DISTRIBUCIONES REUS,
S. A., titular del supermercat anomenat "PREKO" situat al carrer Cabrafiga
núm. 22, en virtud d'informe de la Policia Local d'aquest Ajuntament, de
data 23 d'agost de 1990, per haver-se comprovat la següent anomalia:
- Haver dipositat caixes de cartró de manera desordenada a la calçada.

ATÈS que, posat de manifest l' expedient per a la presentació al tràmit de
plec de càrrecs, l'interessat el contesta mitjançant escrit registre d'entrada
núm. 3153 de data 21.09.1990 i que obra en l'expedient.
ATÈS que consta que es presenten a l.Le gac í.on s al tràmit de la Proposta de
Resolució de data 3 d' octubre de 1990, dins de termini, exposant: Que es

va contestar aclarant que els fets es van produir de manera ocasional durant
el periode d' obertura del supermercat; s'insisteix en que els cartrons es

van volcar al solar que hi ha al costat del supermercat, situat al carrer

Cabrafiga nº 22, com a primera mesura per facilitar l'accés del seus clients,
puix no es pensava incòrrer en infracció ( al' espera del servei d' escombra
ries) .

Que alertats pel servei de la Policia Municipal que aquest procediment no

era el correcte es va llogar els serveis d'un transportista per què s'endugués
els cartrons dipositats al solar per evitar possibles molèsties als veïns,
doncs la seva societat és la primera interessada en quedar bé amb la Corporació
i dels habitants de la localitat que en definitiva són els seus possibles
clients i simpatitzants, i portar un ritme amical en el bon fer de cada
dia de treball. Que no es per l' afer econòmic en qüestió, sina pel fet de
ser sancionat per un motiu que es va intentar solventar al mateix moment
i sense incidents. Que actualment de d'ençà l'obertura els cartrons s'embalat
gen degudament per la seva part.

COMSIDERANT que aquestes a�legacions no poden entendre's com a vàlides,
, atès el reconeixement per part de la empresa interessada de haver deixar
cartrons de manera desordenada a la via pública, incomplint-se per tant

l'ordenança de Policia i Bon Govern d'aquest Ajuntament.
VIST l'article 51, 1) i 1 ) de la Llei 8/1987 de 15 d'abril, Municipal i
de Règim Local de Catalunya, i la Llei de Procediment Administratiu de 17
de juliol de 1958 i tota la resta de normes jurídiques de general aplicació
i fent ús de les facultats que per aquesta legislació vigent m'han estat
conferides,

HA RESOLT imposar a DISTRIBUCIONES REUS, S.A., titular de l'establiment
supermercat anomenat "Preko" de Llançà, una sanció consistent en una mul ta

.

de CINC MIL PESSETES (5.000 PTA), per la comissió d'infracció al' ordenança
de Policia i Bon Govern aprovada per aquest Ajuntament.
La mul ta imposada haurà de fer-se efectiva en el termini de QUINZE DIES,
comptats a partir de la data de la rebuda de la present resolució, advertint
li que en un altre cas es procedirà al seu cobrament per via executiva de

... / ...
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ta

el

DEC RET - A la vila de Llançà, a vint-i-trés d'octubre de mil nou-cents

noranta.

Per la Direcció General de Ports i Costes de la Generali tat de Catalunya,
s' han adjudicat les obres d' URBANITZACIÓ DEL PASSEIG MARÍTIM DE LA PLATJA

DEL PORT DE LLANÇÀ 2ª FASE, la qual cosa comporta disposar del terreny
afectat, lliure de qualsevol tipus d'ocupació.

En conseqüència, aquesta Alcaldia,

HA RESOLT:

REQUERJR A HIDROELÈCTRICA DEL AMPURDÀN, S.A. ----------------------------

, perquè dintre del termini de QUINZE DIES, comptats a partir de la rebuda

de la present resolució, procedeixi a deixar totalment lliure l'espai
que ocupa al Paseig Marítim amb postes suport de linies elèctriques ------

informant-lo que en cas d'incompliment serà retirat per l'Ajuntament,
fent ús del sistema d' execució subsidiària amb les depeses a càrrec de

la persona obligada i sens per judici de les sancions que puguin derivar

se.

COMPLEJXI'S la resolució anterior i notifiqui's en forma legal a l'interes

sat.

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, Davant meu

EL SECRETARI,

Av. Europa n.? 37 • Tel. 972/380181 • Fax 972/381258 • 17490 LLANÇA
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DEC R E T.- A la vila de Llançà a vint-i-trés d'octubre de mil nou-cents

noranta.

Per la Direcció General de Ports i Costes de la Generalitat de Catalunya,
s'han adjudicat les obres d'URBANITZACIÓ DEL PASSEIG MARITIM DE LA PLATA

DEL PORT DE· LLANÇÀ 2ª FASE, la qual cosa comporta disposar del terreny
afectat, lliure de qualsevol tipus d'ocupació.
En conseqüència, aquesta Alcaldia

HA RESOLT:

Tal com ja es va notificar en data 13.08.1990 ,es requereix als titulars

d'ocupacions d'espais pdblics que resultin afectats pels treballs d'URBANIT
ZACIÓ DEL PASSEIG MARÍTIM DE LA PLATJA DEL PORT DE LLANÇÀ 2ª FASE, perquè
en el termini de QUINZE DIES comptats des de la data de la rebuda del

present decret, procedei xin a deixar totalment lliure, sense cap element
d' ocupació l' espai que ocupen en el Passeig Marítim; informant-los que
en cas d'incompliment serà retirat per l' Ajuntament, fent ús del sistema
d' execució subsidiària amb les depeses a càrrec de la persona obligada
i sens perjudici de les sancions que puguin derivar-se.

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

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

EL SECRETARI;

Av. Europa n.? 37 • Tel. 972/380181 • Fax 972/381258 • 17490 LLANÇA
Registre d'Entitats Locals: 01170926



AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPOROA)

O E CRE T .- A la vila de Llançà, a vint-i-trés d'octubre de mil nou-cents
noranta.

Per la Direcció General de Ports i Costes de la Generali tat de Catalunya,
s'han adjudicat les obres d'URBANITZACJÓ DEL PASSEIG MARfTJM DE LA PLATJA
DEL PORT DE LLANÇÀ 2ª FASE, la qual cosa comporta disposar del terreny
afectat, lliure de qualsevol tipus d'ocupació.
En conseqüència, aquesta Alcaldia,

HA RESOLT:

REQUERIR A CAMPSA

, perquè dintre del termini de QUINZE DIES, comptats a partir de la rebuda
de la present resolució, procedeixi a deixar totalment lliure l'espai
que ocupa al Paseig Marítim amb aparell surtidor çle gasoil--�----------
informant-lo que en cas d'incompliment serà retirat per l'Ajuntament,
fent ús del sistema d' execució suhs

í

diària amb les depeses a càrrec de'
la persona obligada i sens perjudici de les sancions que puguin derivar
se.

COMPLEIXI'S la resolució anterior i nptifiqui's en forma legal a l'interes
sat.

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, davant meu

EL SECRETARJ ,
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O E CRE T - A la vila de Llançà, a vint-i-trés d'octubre de mil nou-cents

noranta.

Per la �irecció General de Ports i Costes de la Generali tat de Catalunya,
s 'han adjudicat les obres d 'URBANITZACIÓ DEL PASSEIG MARÍTIM DE LA PLATJA

DEL PORT DE LLANÇÀ 2ª FASE, la qual cosa comporta disposar del terreny
afectat, lliure de qualsevol tipus d'ocupació.

En conseqüència, aquesta Alcaldia,

HA RESOLT:

REQUERIR A TELEFONICA

, perquè dintre del termini de QUINZE DIES, comptats a partir de la rebuda
de la present resolució, procedeixi a deixar totalment lliure l'espai
que ocupa al Paseig Marítim amb Locutori de telèfons p0blics --------------

informant-lo que en cas d'incompliment serà retirat per l'Ajuntament,
fent ús del sistema d' execució subsidiària amb les depeses a càrrec de

la persona obligada i sens perjudici de les sanci ans que puguin deri var

se.

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

sat.

Ho mana i signa en Josep Mª

l' Ajuntament de Llançà, en el

meu el Secretari que certifico.

Salvatella i Suñer, Alcalde-President de
lloc i data al principi assenyalat, davant

L'ALCALDE-PRESIDENT, davant meu

EL SECRETARI,
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DEC R E T.- A la vila de Llançà a vint-i-trés d'octubre de mil nou-cents

noranta.

VIST l'escrit presentat pel senyor ANGEL RAICH GARCES en qualitat de Delegat
Local de Convergència Democràtica de Catalunya, registre d' entrada núm. 3461

de data 22.10.1990 en el que demana l' ús de la Casa de Cultura de propietat
municipal per a celebrar-hi una assemblea de mili tants el dia 24 d' octubre

d'enguany a 2/4 de 10 del vespre.

Aquesta Alcaldia en ús de les atribucions que li confereix la legislació
vigent,

HA RESOLT:

ATORGAR al senyor ANGEL RAICH GARCES, Delegat Local de Convergència Democràtica

de Catalunya, permís municipal per al' ús de la Casa de Cultura el proper

dia 24 d'octubre d'enguany a 2/4 de 10 de la nit per celebrar-hiuna assemblea

de militants.

COMPLEIXl'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'Ajuntament
de Llançà, en el lloc i data assenyalats al principi, davant meu el Secretari

que certifico.

davant meu

EL SECRETARI;
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DEC RET .
- A la vila de Llançà, a vint-i-quatre d

'

octubre de
mil nou-cents noranta .

VIST L" expedient sancionador núm. MV 11/90 , incoat a la senyora
JORDINA BARRAGAN SANCHEZ, en virtud d'informe de la policia Local
de data 18.08.1990, per haver ocupat amb excès la via pública la
nit del 17 al 18 d'agost de 1990, la via pública que té autoritzada
amb taules i cadires a la Plaça Major

,

ATES que, posat de manifest l'expedient per a la presentació
d'arlegacions al tràmit de plec de càrrecs, la interessada no en

fa cap.
,

ATES no consta que es presentin arlegacions al tràmit de la

Proposta de Resolució ..

CONSIDERANT per tant que no han quedat desvirtuats els fets que
motiven l'expedient incoat.

VISTA la Llei 8/87, de 15 d
'

abril, Municipal i de Règim Local de

Catalunya, la Llei de Procediment Administratiu de 17 de juliol de

1958, L" ordenança de Policia i Bon Govern aprovada per aquest
Ajuntament, i tota la resta de normes jurídiques de general
aplicació, i fent ús de les facultats que per aquesta legislació
vigent m'han estat conferides,

HE RESOLT: IMPOSAR a la senyora JORDINA BARRAGAN SANCHEZuna multa
de VINT-I-CINC MIL PESSETES (25.000'), per la comissió d

'

una in
fracció al' article 22è. de L" ordenança de policia i Bon Gover,
tipificada als arts. 30 i 31 del mateix text legal, amb advertència
de claussura temporal del local en cas de reincidencia.

L'import de la multa haurà de fer-se efectiva dintre del termini de

QUINZE DIES comptats a partir del dia següent al de la data de la
rebuda de la notificació de la present resolució, advertint que en

un altre cas , es procedirà al seu cobrament per via executiva de

constrenyiment.

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

L'ALCALDE-P Davant meu,
EL SECRETARI,

Av. Europa n.? 37 • Tel. 972/380181 • Fax 972/381258 ." 7490 LLANÇA
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� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ IALTEMPORDÀ¡

mil nou-cents noranta .

VIST l'expedient sancionador numo MV05/90 ,

JORDINA BARRAGAN SANCHEZ, en virtud d'informe
de data 19.08.1990, per haver-se comprovat les

En la nit del 18 al 19 d'agost de 1990, haver
via pública que té autoritzada amb taules i

Major

incoat a la senyora
de la policia Local

següents anomalies :

ocupat amb excès la
cadires a la Plaça

DEC RET .- A la vila de Llançà, a vint-i-quatre d'octubre de

,

ATES que, posat de manifest l'expedient per a la presentació
d'aklegacions al tràmit de plec de càrrecs la interessada no en fa

cap.

ATES no consta que es presentin aklegacions al tràmit de la

Proposta de Resolució.

CONSIDERANT per tant que no han quedat desvirtuats els fets que
motiven l'expedient incoat.

SECRETARI,

VISTA la Llei 8/87, de 15 d'abril, Municipal 1 de Règim Local de

Catalunya, la Llei de Procediment Administratiu de 17 de juliol de

1958, L' ordenança de policia i Bon Govern aprovada per aquest
Ajuntament, i tota la resta de normes juridiques de general
aplicació, i fent ús de les facultats que per aquesta legislació
vigent m'han estat conferides,

HE RESOLT: IMPOSAR a la senyora JORDINA BARRAGAN SANCHEZ una sanció
consistent en una multa de VINT-I-CINC MIL PESSETES (25.000'-), per
la comissió d'una infracció a l'article 22è. de l'ordenaça de Poli
cia i Bon Govern d'aquest Ajuntament, tipificada als arts. 30 i 31
del mateix text legal, amb advertència de claussura temporal del--
local en cas de reincidència.

L'import de la multa haurà de fer-se efectiva dintre del termini de

QUINZE DIES comptats a partir del dia següent al de la data de la
rebuda de la notificació de la present resolució, advertint que en

un altre cas , es procedirà al seu cobrament per via executiva de

constrenyiment.

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

Av. Europa n.? 37 Tel. 972/380181 • Fax 972/
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<@> AJUNTAMENT DE LLANÇA (ALTEMPORDÀ:

DEC RET .
- A la vila de Llançà, a vint-i-quatre d

'

octubre de

mil nou-cents noranta .

VIST l'expedient sancionador núm. MV 10/90 , incoat a la senyora
MARIA GRANOLLERS PUJOL, en virtud d'informe de la Policia Local

d'aquest Ajuntament de data 18 d'agost de 1990, per haver-se com

provat les següents anomalies :

Haver ocupat amb excès la via pública la nit del 17 al 18

d'agost de 1990, que té autoritzada amb taules i cadires a la Plaça
Major

ATES que, posat de manifest l'expedient per a la presentació
d'arlegacions al tràmit de plec de càrrecs la interessada no en fa

cap.

ATES que no consta que s'hagin presentat reclamacions al tràmit de

la Proposta de Resolució ..

CONSIDERANT per tant que no han quedat desvirtuats els fets que
motiven l'expedient incoat.

VISTA la Llei 8/87, de 15 d'abril, Municipal l de Règim Local de

Catalunya, la Llei de Procediment Administratiu de 17 de juliol de

1958, l'ordenança de policia i Bon Govern aprovada per aquest
Ajuntament, i tota la resta de normes juridiques de general
aplicació, i fent ús de les facultats que per aquesta legislació
vigent m'han estat conferides,

HE RESOLT: IMPOSAR a la senyora MARIA GRANOLLERS PUJOL una sanció
consistent en una multa de VINT-i-CINC MIL PESSETES (25.000'-), per
la comissió d'una infracció a l'article 22è. de l'ordenança de Po

licia i Bon Govern d'aquest Ajuntament tipificada als arts. 30 i 31
del mateix text legal; amb advertència de claussura temporal del lo
cal en cas de reincidència.

L'import de la multa haurà de fer-se efectiva dintre del termini de

QUINZE DIES comptats a partir del dia següent al de la data de la

rebuda de la notificació de la present resolució, advertint que en

un altre cas , es procedirà al seu cobrament per via executiva de

constrenyiment.

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

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

lats, davant meu el Secretari que certifico.

,/
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DEC RET .- A la vila de Llançà, a vint-i-quatre d'octubre de

mil nou-cents noranta .

VIST l'expedient sancionador núm. MV 09/90 , incoat a la senyora
MARIA GRANOLLERS PUJOL, en virtud d'informe de la Policia Local

d'aquest Ajuntament de data 19 d'agost de 1990, per haver-se com

provat les següents anomalies :

Haver ocupat amb excès la via pública la nit del 18 al 19

d'agost de 1990, que té autoritzada amb taules i cadires a la Plaça
Major

ATES que, posat de manifest l'expedient per a la presentaci6
d'a�legacions al tràmit de plec de càrrecs la interessada no en fa

cap.
,

ATES que no consta que s'hagin presentat reclamacions al tràmit de
la Proposta de Resoluci6 ..

CONSIDERANT per tant que no han quedat desvirtuats els fets que
motiven l'expedient incoat.

VISTA la Llei 8/87, de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de

Catalunya, la Llei de Procediment Administratiu de 17 de juliol de

1958, l'ordenança de Policia i Bon Govern aprovada per aquest
Ajuntament, i tota la resta de normes juridiques de general
aplicaci6, i fent ús de les facultats que per aquesta legislaci6
vigent m'han estat conferides,

HE RESOLT: IMPOSAR a la senyora MARIA GRANOLLERS PUJOL una sanció
consistent en una multa de VINT-i-CINC MIL PESSETES (25.000'-), per
la comissi6 d'una infracci6 a l'article 22è. de l'ordenança de Po

licia i Bon Govern d'aquest Ajuntament tipificada als arts. 30 i 31
del mateix text legal; amb advertència de claussura temporal del la
cal en cas de reincidència.

L'import de la multa haurà de fer-se efectiva dintre del termini de

QUINZE DIES comptats a partir del dia següent al de la data de la
rebuda de la notificaci6 de la present resoluci6, advertint que en

un altre cas , es procedirà al seu cobrament per via executiva de

constrenyiment.

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

-PRESIDENT,
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AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

DEC R E T.- A la vila de Llançà, a dotze de
nou-cents noranta

VIST l'informe emes en data 25.10.1990 per l'Arquitecte
Municipal .

VIST l'informe que sobre el particular ha emes el senyorSecretari d'aquesta Corporació.
ATES que EDIFICACIONES FARELLA, S.A. està fent al carrer Carre
tera del Port de la Selva núm. 17, actes d'edificació dels re
lacionats a l'apartat 1 de l'article 1er. del Reglament de Dis
ciplina Urbanística, consistents en construcció d'un edifici
d '

apartaments, els quals no s' aj us ten a ordenances municipals
pel que fa referència a una caseta que invaeix la zona de
reculades obligatòries .

ATÈS que durant el periode del trámi t d
'

audiència L" interessat
diu que la caseta està destinada a la corlocació de rentadores,
i que no sobrepasa I.' al tura de 1,5 O mt s . autor i tzada per la
construcció de murs exteriors.VIST l'informe de l'Arquitecte
Assessor Municipal de data 8.11.1990 en el que manifesta que no
és possible la legalització de la caseta, sigui quin sigui el
seu destí, i que cal requerir que s'enderr0qi la construcció de
la mateixa.

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 INMEDIATAMENT com a mesura cautelar, els
actes d

'

edificació o ús del sòl que fa EDIFICACIONES FARELLA,
S.A. a la carretera de El Port de la Selva núm. 17 consistents
en la construcció d'una caseta, per envaïr la zona de reculades
obligatòries

Segon. - En el termini de dos mesos, comptats des del dia
seguent al de la rebuda de la notificació d'aquest Decret,
l'interessat haurà de enderrocar l'esmentada caseta i se li co
munica 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 in' impedeixi així, defini tivament els
usos a que estaven destinades.

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

LDE; davant meu

EL SECRETARI,

/
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� AJUNTAMENT DE LLANÇA IALTEMPORDÀ¡

o E e R E T.- A la vila de Llançà a catorze de novembre de mil nou-cents

noranta .

VISTOS els informes emesos per l'Arquitecte Assessor Municipal d'aquest Ajun
tament de data 13.11.1990 en el que s'acredita que AGUAS FANE, S.A. ha rea

litzat diverses rases als carrers Cau del Llop, Bassegoda i Cadaqués, sense

haver demanat la preceptiva llicència municipal, conforme a l'article 33è. de

l'ordenança de Policia i Bon Govern d'aquest Ajuntament,i sense haver deixat
les rases d'acord amb les condicions que assenyala l'article 49è. del

esmentat text legal.

Amb el present decret RESOLC:

Primer. - Que s'incoï expedient sancionador a AGUAS FANE, S .A. per determinar
la responsabilitat administrativa en què hagi pogut lncorrer.

Segon. - Designar instructor del expedient al senyor LAUREÀ SERRA i CISNEROS,
i Secretari al senyor MARCEL vILÀ i ROIG, Regidor i Administratiu respectiva
ment d aquest Ajuntament als quals sera notificat en forma legal aquest
nomenament, l també, es notificarà a la persona inculpada als efectes de

recusació, si creu que hi ha causes legitimes per fer-ho.

Ho mana l s i.qna en JOSEP Mª SALVATELLA l SUNER, Alcalde-President de

l'Ajuntament de Llançà en el lloc i data assenylat al principi, davant meu el

Secretari que certifico.

L'ALCALDE-PRESIDENT, Davant meu
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� AJUNTAMENT DE LLANÇA (ALTEMPOROÀ)

DEC RET - A la vila de Llançà, a catorze de novembre
de mil nou-cents noranta.
VIST l'informe emès per l'Arquitecte Assessor Municipal
de data 13.11.1990, en el que s'ha acredita que l'empresa
AGUAS FANE, S.A. ha realitzat diverses rases als carrers
Cau del Llop, Bassegoda i Cadaqu�s del sector NCau del
LlopN d

'

aquest terme municipal, sense que consti que s' hagi
demanat permis per obrir-les, conforme determina I.' article
33è. de l'ordenança de Policia i Bon Govern d'aquest Ajunta
ment, i que les esmentades rases no s' han deixat acabades
tal com preveu l'article 49è. del esmentat text legal.

A'1uesta Alcaldia, en us de les facultats que li confereix
la legislació vigent,

HA RESOLT:

ler.- REQUERIR a AGUAS FANE, S.A., perque en lo s ucc e s i u

quant tingui que obrir rases per fer escomeses d'aigua,
demani el preceptiu pe rm.i s municipal. En cas de tenir-les
que realitzar amb caràcter urgent com pu q u i esser avar ies
en la xarxa, haurà de comunicar-ho als servelS tècnics
municipals d'aquest Ajuntament.

2on. - REQUERIR a AGUAS FANE, S. A. perquè dintre del termini
de QUINZE DIES comptats des de la data de la rebuda de
la present resolució, procedeixi a tapar les rases que
ha realitzat als carrers esmentats, seguint les indicacions
que assenyala l'article 49è. de l'esmentat text legal.

3er. - ADVERTIR a AGUAS FANE, S. A. que en cas d'incompliment
del anterior punt segon, en el termini assenyalat; els
treballs seran realitzats per aquest Ajuntament, fent us
del sistema d'execució subsidiària, amb les despeses a

càrrec de AGUAS FANE, S.A.

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

Ho mana l signa en Josep Mª Salvatella l Suñer, Alcalde
President de l'Ajuntament de Llançà, en el lloc i data
al principi assenyalat, davant meu el Secretar' ue certifico.

Tel. 972/380181 • Fax972/381258 • 17490LLANÇA
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<0> AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀJ

A L�ançà a vint de desembre de mil nou-cents no-

ranta.

Vistes les despeses del Curs de Mús í.ca de 1.990,

es QÓ�2 conformitat als justificants que a continuació es rela

cione� i practiqvi's les anotacions comptables pertinents a fi

de �rocedir al seu pagament:

CLAUIH ARIMANY

400.000'- Ptes.

600.000'- Ptes.

400.000'- Ptes.

100.000'- Pt e s ,

400.000'- Ft e s ,

100.000'- ?tes.

400.000'- Ptes.

EIŒC;AL CERVERA

GOlfÇAL COMELLAS

�ro-:?33RT BLUIlIE

ISABELLE TRUE

RAI,:On COLL

JOS:S LUIS PEREZ VID�:..L

Eo mana i signa el Sr. Alcalde en la data abans

expressada.

L' Alcalde, Davant meu,
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AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPOROA)

DEC R E T.- A la vila de Llançà a vint-i-set de desembre de mil
nou-cents noranta .

Un cop vist l'informe emès a Girona el dia 27 de novembre de 1990
per la Comissió d'Indústries i Activitats Classificades, en tràmit
de qualificació de la sorlicitud de llicència municipal incoada per
VALVI, S.A., per a l'INSTAbLACIÓ DE SUPERMERCAT al carrer Av. Reina
Fabiola núm. 2

, segons el qual hom procedeix a qualificar l'esmen
tada activitat com a MOLESTA informant-la FAVORABLEMENT amb condi
cions.

AQUESTA ALCALDIA,

D E e RET A :

Primer.- CONCEDIR l'esmentada llicència d'instarlació de SUPERMER
CAT a l'Avinguda Reina Fabiola núm. 2 .

. ... / ....

Segon.- CONDICIONADA a la
á

ns t a Ll ac i
ó

d'un hidrant de 100 mm. 0
degudament senyalitzat, llevat que ja existís un hidrant senyalit
zat i sempre i quan hi hagi el cabal i la pressió suficient.

I Al' acompliment de les mesures correctores que figuren en el
projecte tècnic de l'expressada activitat unit a l'expedient.
En cap cas es podrà començar a exercir-se l'activitat abans
d'haver-se obtlngut l'acta de comprovaclo favorable.

Per obtenir aquesta acta el peticionari haurà de s o I' l i c i t a r de
l'Ajuntament que efectiu l'oportuna visita d'inspecció. A la sorli
ci tud s' acompanyarà una certificació del Tècnic Director de les
obres i .i n s t a l Lac i on s , en la que s'especifiqui la conformitat de
les mateixes a la llicència que les ampara.

Les obres i treballs d'instarlació 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.

Tercer.- APROVAR la liquidació de taxes que ascendeix a la quanti
tat de TRENTA-SIS MIL PESSETES (36.000 PTA).
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NOTIFIQUI'S a l'interessat el
indicant els recursos que hi
llicència desprès que hagin
corresponents.

present decret d
'

aquesta Alcaldia
corresponguin i esteneu I.' oportuna

estat pagats prèviament els drets

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

L'ALCALDE- RESIDENT, EL SECRETARI,



*'*

� AJUNTAMENT DE LLANÇA (ALTEMPORDÀ)

DILIGÈNCIA DE CLOSA.- En aquesta data es procedeix al tancament del Llibre

de Resolucions de l'Alcaldia, que comprèn des del Ir. de gener al 31 de desembre
de 1990.
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Llançà, 31 de desembre de 1990

ELSECRETARI



 



 


