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<Q+> AJUNTAMENT DE LLANÇA (ALTEMPORDÀ)

AJUNTAMENT DE LLANÇÀ

LLIBRE DE RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA

Any 1991

DILIGÈNCIA D'OBERTURA.- En el present Llibre figuren transcrites les
Resolucions i Decrets de l'Alcaldia amb numeració correlativa des del Ir. de gener
al31 de desembre de 1991; legalitzant-se cada foli amb la rúbrica del Sr. President i
segell de la Corporació.
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AJUNTAMENT DE LLANÇA (ALTEMPORDA)

D E e RET. - A la vila de Llançà a vint-i-cinc de gener
de mil nou-cents noranta-un.
Havent-me d I

absentar de la Localitat per assumptes rela
cionats amb la Diputació de Girona, del 26 de gener
al 3 de febrer ambdòs inclosos, delego al primer Tinent
d "

Alcalde, Sr. LUIS CASELLAS 1 DONAT, perquè durant
llesmentat periode em substitueixi pel desenvolupament
de les funcions de competència d'aquesta Alcaldia.
Ho mana 1 s r.qna , el Sr. Alcalde-President Josep Mª
Salvatella 1 Suñer, en el lloc i data al principi assenya
lats, davant meu el Secretari que certifico.

L'ALCALDE-PRESIDENT, .' Davant meu

EL SECRETARI
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� AJUNTAMENT DE LLANÇA (ALTEMPORDÀ¡

DEC R E T.- A la Vila de Llançà, a vint-i-cinc de gener del
mil nou-centes noranta-u.

Vista la instància del Sr. LAUREA SERRA CISNEROS, re

gistrada en aquestes dependencies municipals amb el núm. 210 del
dia 18 de gener actual, en relaci6 amb ltImpest municipal de

l'Impost sobre Increment del Valor dels Terrenys (Plus Vàlua) de
determinades finQues.

ATES Que segons antecedents obrants en aquestes depen
dencies municipals el Sr. Alfons Serra Vidal, pare del sol.lici
tEjlnt, va mori a Llançà l'any 1.981, aquesta Alcaldia HA RESOLT:

DECLARAR prescrit el dret pel cobrament de l'Impost de
Plus \ralua Que podria correspondre per ra6 del dret d'usufructe
·Que tenia el Sr. Alfons Serra Vidal sobre les finQues:

1.- Parcel.la de terreny situada a Llançà, territori Cabra
figa, de 637 m2. de superficie. Inscrita al tom 1.757, llibre 58
de Llançà, foli 121, finca núm. 3334.

2.- Parcel.la de terreny situada a Llançà, territori Cabra
figa, de superfície 261 m2. Inscrita al tom 1.945, llibre 75 de

Llançà, foli 186, finca 4.687.
Ambdues finQues es troben actualment inscrites en el Regis

tre de la Propietat de Roses.

AQuesta prescripci6 ve motivada per haver transcorregut més
de cinc anys des de la defunci6 del Sr. Serra Vidal.

Manat i signat pel Sr. Alcalde en el lloc i data asse

nyalats al principi.
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<8> AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPOROÀ)

DEC RET .- A la vila de Llançà a primer de febrer de mil
nou-cents noranta-un

D'acord amb l'informe emes per l'Arquitecte Assessor Munici

pal de data 31 de gener de 1991 , en relació a la instarlació
de TREN DE· RENTAT DE COTXES si tuada al carrer Camprodón
numo 7 , del que és titular el senyor SALVADOR MARÉS GONZALEZ

DEC RET O

Primer. - ATORGAR llicència municipal d
'

obertura l funciona
ment de I.' activi tat de TREN DE RENTAT DE COTXES al carrer

Camprodón numo 7 , pel fet d'haver-se complert els requisits
i adoptat les mesures correctores adequades.

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

Activitats Classificades de Girona.

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

Davant meu

EL SECRETARI,

Signat: Lluis Case lIas i Donat S�
".

t: Narcis Subirats l Reynal.
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<@> AJUNTAMENT DE LLANÇA (ALTEMPORDA¡

DEC RET. - A la vila de Llançà, a quatre de febrer de mi 1nou-cents noranta-un .

VIST l'informe emès en data 19 .12.1990 i 29.01.1991 per la Policia Local i Arquitecte Assessor Municipal respectivament .

VIST l'informe que sobre el particular ha emes el senyorSecretari d'aquesta Corporació.
ATES que el senyor JAUME TAMAREU TORRE BAD ELLA està fent al carrer Av. Reina· Fabiola n6m. 9, actes d'edificació dels relacionats a l'apartat 1 de l'article 1er. del Reglament de Disciplina Urbanística, consistents en la construcció d'una casetaadosada a la façana de I." edifici, els quals s' efectuen sensellicència municipal·
ATÈS que durant el periode del trámi t d '

audiència I." interessatha presentat un croquis explicatiu de mur d'anivellació, i queI." Arquitecte Assessor Municipal en informe de data 29.01.1991manifesta que no es pot autoritzar L" obra j a que no existeixmotiu per executar un mur en un terrenyen el que no hi hap desnivells que ho j ust í f iquin, i que es té que enderrocar I." obraexecutada en zona de reculades.

VISTES les facultats que em confereixen els articles 184 de laLlei del Sòl i 29 del Reglament de Disciplina Urbanística.
D E e RET O :

Primer.- SUSPENDRE INMEDIATAMENT com a mesura cautelar, elsactes d'edificació o ús del sòl que fa el senyor JAUME TAMAREUTORREBADELLA a l'avinguda Reina Fabiola núm. 9 consistents en laconstrucció d'un mur d'anivellació, al no existir desnivells enel terreny que ho justifiquin, i per estar en zona de reculadesobligatòries segons les ordenances municipals de construcció
Segon. - En el termini de dos mesos: comptats des del diaseguent al de la rebuda de la notificació d'aquest Decret,l'interessat haurà de enderrocar les obres realitzades i se licomunica que, transcorregut aquest termini sense haver donatcompliment al requerit anteriorment se'n donarà compte al Ple del'Ajuntament perquè acordi la demolició de les obres a càrrec dela persona interessada i n'impedeixi així, definitivament elsusos a què estaven destinades.

/
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Ho mana i slgna en 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.

E-PRESIDENT,

Signat: Jose Ma Salvatella

i Suñer.
Signat: Narcís Subirats 1 Reynal.



1
DEC R E T.
noranta-un .
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� AJUNTAMENT DE LLANÇA (ALTEMPORDÀ)

1 Un cop vist l'informe emès a Girona el dia 29 de gener de 1991 perla Comissió d'Indústries l Activitats Classificades, en tràmit de
qualificació de la s o Ll í

c i tud de llicència municipal incoada perDISTRIBUCIONES REUS, S.A., per a la .i n s t a l-Lac i.ó de SUPERMERCAT alcarrer Cabrafiga núm. 22 , segons el qual hom procedeix a qualificar l'esmentada activitat corn a MOLESTA, per sorolls i olors informant-la FAVORABLEMENT amb condicions.

AQUESTA ALCALDIA,

DECRETA:

Primer.- CONCEDIR l'esmentada llicència d'insta:flació de SUPERMERCAT al carrer Cabrafiga núm. 22 .

I,

Segon.- CONDICIONADA a la insta:flació d'un hidrant de 100 mm. (/)degudament senyalitzat, llevat que ja existís un hidrant senyalitzat i sempre i quan hi hagi el cabal i la pressió suficient.

I Al' acompliment de les mesures correctores que figuren en elprojecte tècnic de l'expressada activitat unit a l'expedient.
En cap cas es podrà començar a exercir-se l'activitat abansd'haver-se obtlngut l'acta de comprovaclo favorable.

Per obtenir aquesta acta el peticionari haurà de s o Ll í.c i tar del'Ajuntament que e�ectiu l'oportuna visita d'inspecció. A la so:flici tud s' acompanyara una certificació del Tècnic Director de lesobres l .i.n s t a I l ac ions, en la que s' espec if iqui la conformi tat deles mateixes a la llicència que les ampara.

Les obres i treballs d'instarlació dels condicionants anteriorshauràn d'estar acabades dintre del termini d'un mes, comptat des dela data de la rebuda de la present resolució.

Tercer.- APROVAR la liquidació de taxes que ascendeix a la quantitat de QUARANTA MIL PESSETES (40.000 PTA) PTA.
NOTIFIQUI'S a l'interessat el present decret d'aquesta Alcaldiaindicant els recursos que hi corresponguin i esteneu L" oportunallicència desprès que hagin estat pagats prèviament els dretscorresponents.

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

l Suñer. Signat: Narcís Subirats Reynal.
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� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPO ROÀ)

DEC RET: A la vi la de Llançà a dotze de febrer de mi 1
nou-cents noranta-un.

ATES que pels corresponents serveis d'aquest Ajuntaments'ha comprovat que el senyor FRANCESC GARRIGA COROMINAS,des del passat estiu 1990 encara té montada la terrassa
en el Passeig Marítim del Port de Llançà, lo qual constitueix
una infracció al' ordenança d

'

ocupació del esmentat PasseigMarítim, la qual determina que una vegada acabada la temporadad'estiu -- 15 de setembre-- s'hauràn de desmontar els elements
que ocupen la via pública.

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

ler.- REQUERIR al senyor FRANCESC GARRIGA l COROMINAS,
perque dintre del termini de 10 dies comptats a partirde la data de la rebuda d la present resolució procedeixia desmontar I." esmentada terrassa que té davant L" establiment
de la seva propietat anomenat restaurant Nl'ANCORAN en
el Passeig Marítim, de forma que es pugui transitar lliurament
pel mateix i al igual que les terrasses existents.

ADVERTIR al senyor GARRIGA que en cas d'incompliment del
procediria a la lncocaClO del corresponent
t.r eur . la terrassa el propi Ajuntament fent
d'execució subsidiària.

requerit, es

expedient per
ús del sistema

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

-PRESIDENT, Davant meu

EL SECRETARi,

."

AvEuropa n.v ô? • Tel. 972/380181 • Fax972/381258 • 17490LLANÇA
Registre d'Entitats Locals: 01170926



•

� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ IALTEMPOROÀ¡

DEC RET. - A la vila de Llançà a vint-i-cinc de febrer de milnou-cents noranta-un

Un cop vist L" informe emès a Figueres el dia 5 de febrer de 1991per la ponència Tècnica Comarcal del Consell Comarcal de L" Al tEmpordà, en tràmit de qualificació de la s o Ll i c i t.ud de llicènciamunicipal incoada per JOSE ALBAÑIL PEREZ, per a la instal:lació deCARNISSERIA al carrer Gardissó núm. 18 segons el qual hom procedeix a qualificar l'esmentada activitat com a potencialsment molesta informant-la FAVORABLEMENT amb condicions.

AQUESTA ALCALDIA,

D E e RET A :

Primer. - CONCEDIR I." esmentada llicència d
'

instal:lació de CARNISSERIA al carrer Gardissó núm. 18

Segon.- CONDICIONADA a la instal:lació d'un hidrant de 100 mm. (/)degudament senyalitzat, llevat que ja existis un hidrant senyalitzat i sempre i quan hi hagi el cabal i la pressió suficient.Mesures correctores adicionals: Instal:lar un extintor a la botiga.L'envà de l'obrador ha d'ésser RF120.
I Al' acompliment de les mesures correctores que figuren en elprojecte tècnic de l'expressada activitat unit a l'expedient.
En cap cas es podrà començar a exerClr-se l'activitat abansd'haver-se obtlngut l'acta de comprovaclo favorable.

Per obtenir aquesta acta el peticionari haurà de s olLi.c i t.ar del'Ajuntament que efectiu l'oportuna visita d'inspecció. A la sol:lici tud s' acompanyarà una certif icació del Tècnic Director de lesobres 1 instal:lacions, en la que s' especif iqui la conformi t.at deles mateixes a la llicència que les ampara.

Les obres i treballs d'instal:lació dels condicionants anteriorshauràn d'estar acabades dintre del termini d'un mes, comptat des dela data de la rebuda de la present resolució.

Tercer.- APROVAR, la liquidació de taxes que ascendeix a la quantitat de VINT-i-TRES MIL DUES-CENTES SETANTA-CINC. (23.275 PTA) PTA.NOTIFIQUI'S al' interessat el present decret d '

aquesta Alcaldiaindicant els recursos que hi corresponguin i esteneu I." oportunallicència desprès que hagin estat pagats prèviament els dretscorresponents.

/
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Registre d'Entitats Locals: 01170926



· .. / ....

Manat i signat pel senyor Alcalde en Josep Mª Salvatella i Suñer,
en el lloc i data al principi assenyalats, davant meu el Secretari

que certifico.

L' ALCALDE,
davant meu



,/
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� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPOROÀ¡

DEC RET - A la vila de Llançà a vint-i-set de febrer de mil nou-cents
noranta-un

Procedint-se a la distribució dels lloocs dels mercats d' aquest Municipi per
l'any 1991, requereixi's a tots els titulars de l'any anterior per a que formulin
la petició de renovació acompanyada dels documents que seguidament es detallen:

Fotocòpia de la Llicència Fiscal de 1991.
- Fotocòpia del D.N.I. o permís residència.
- Fotocòpia del permís de treball pels estrangers.

Oltim rebut del Montepius Laboral Treballadors Autònoms.
- Fotocòpia targeta de transports.
- Dues fotografies tamany carnet.

Certificat Cambra Agrària o Cooperativa. acreditant la professió
de pagesos.

El termini MAXIM DE SOGLICITUD serà el corresponent pel pagament de la liquidació
de taxes que s' adjunta en aquest Decret. S' acompanya instància que haurà de
ser presentada degudament complimentada al fer la sol'lici tudo

SERÀ IMPRESCINDIBLE PER A LA CONCESSIÓ DE LES PARADES EL HAVER COMPLIMENTAT
ELS TERMES DELS PUNTS ANTERIOR.

La falta de pagament dins dels terminis senyalats està considerada com a falta
greu d' acord amb l' apartat 39, g) del Reglament de Mercats! i serà sancionada
amb la multa prevista en l'article 41 del mateix Reglament.
Notifiqui's en deguda i legal forma als interessats amb indicació dels recursos

que contra la mateixa procedeixin, òrgan davant el que havessin de presentar
se i termini per a interposar-los.
Ho mana i signa en Josep Mª Salvatella i Suñer, Alcalde-President de l'Ajuntament
de Llançà, en el lloc i data al principi assenyalats, davant meu el Secretari
que certifico.

L'ALCALDE-PRESIDENT, Davant meu

EL SECRETARI,

Av. Europa n.s S? • Tel. 972/380181 • Fax972/381258 • 17490LLANÇA
Registre d'Entitats Locals: 01170926
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� AJUNTAMENT DE LLANÇA (ALTEMPOROÀ)

DEC RET .
- A la vila de Llançà a primer de març de mil

nou-cents noranta-un .

D'acord amb l'informe emes per l'Arquitecte Assessor Munici-

pal de data 28 de febrer de 1991 en relació a la instaxla-
C10 de l'activitat de bar musical , situada al carrer Rafael
Estela núm. 19 , del que és ti t.u la r la senyora MARINA BASSE

GODA POL .

DEC RET O

Primer. - ATORGAR llicència municipal d
'

obertura. 1 funciona
ment de L" activitat de bar musical al carrer Rafael Estela
núm. 19 , pel fet d'haver-se complert els requisits i adoptat
les mesures correctores adequades.

Segon.- Comunicar aquest decret al Consell Comarcal de l'Alt

Empordà al Servei del Joc i de l'Espectacle del Departa
ment de Governació de la Generalitat de Catalunya, i al demés
interessats en l'expedient.

Ho mana 1 signa en Josep Mª Salvatella 1 Suñer, Alcalde-Pre
sident de l'Ajuntament de Llançà en el lloc 1 data al

principi assenyalat, davant meu el Secretari que certifico.

DE-PRESIDENT, Davant meu

Av.Europan.037. Tel. 972/380181 • Fax972/381258· 17490LLANÇA
Registre d'Entitats Locals: 01170926



� AJUNTAMENT DE LLANÇA (ALTEMPORDÀ¡

DEC RET .
- A la vila de Llançà a dotze de març de mil

nou-cents noranta-un.

VIST el Plec de Condicions administratives per a la contrac

tació directa de les obres APARCAMENT CARRER RAFAEL ESTELA,
aquesta Alcaldia

HA RESOLT:

Consul tar a les empreses que a continuació es relac ionen,
perque participin a la contractació directa de les esmentades
obres :.

-CONSTRUCCIONS i OBRES COLL, S.A.

- MIQUEL COSTA, S.A.

- RUBAU TARRES, S.A.

Ho mana 1 slgna en Sr. Alcalde, en Josep Mª Salvatella
1 Suñer, en el lloc i data al principi assenyalats, davant.

meu, el Secretari que certifico.

L'ALCALDE;

AvEuropa n.v S? • Tel. 972/380181 • Fax972/381258 • 17490LLANÇA
Registre d'Entitats Locals: 01170926
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o AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPDRDA)

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

Un cop vist I." informe emès a Girona, el dia 26 de febrer de 1991
per la Comissió d'Insd6stries i Activitats Classificades, en tràmit
de qualificació de la so}licitud de llicència municipal incoada per
MARCEL i ALBERT GARRIGA MANERA, per a la INSTAljLACIÓ DE MAGATZEM
PER A HIVERNATGE D' EMBARCACIONS al carrer Carretera N2 6 O , Sector
Setcases d'aquest terme municipal, segons el qual hom procedeix a

qualificar l'esmentada activitat corn a MOLESTA per sorolls, infor
mant-la FAVORABLEMENT amb condicions.

, I

AQUESTA ALCALDIA,

... / ....

D E e RET A :

Primer. - CONCEDIR I." esmentada llicència d
'

.i n s t.a Ll ac i ó de MAGATZEM
PER A HIVERNATGE D'EMBARCACIONS.

Segon. - CONDICIONADA a la .i n s t e l-Lací ó
. d

'

un hidrant de 10 O mm . (/)
degudament senyalitzat, llevat que ja existis 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 exerClr-se l'activitat abans
d'haver-se obtlngut l'acta de comprovaclO favorable.

Per obtenir aquesta acta el peticionar i haurà de s o ILi c í. tar de
l'Ajuntameht que efectui l'oportuna visita d'inspecció. A la so1:'li
ci tud s' acompanyarà una certificació del Tècnic Director de les
obres 1 insta1:'lacions, en la que s' especif iqui la conformi tat de
les mateixes a la llicència que les ampara.

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

Tercer. - APROVAR la liquidació de taxes que ascendeix a la quanti-

Av. Europa n.? 37 • Tel. 972/380181 • Fax 972/381258 • 17490 LLANÇA
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L'ALCALDE-PRESIDENT, EL SECRETARI,

... / ...

tat de 15.660 PTA (QUINZE MIL SIS-CENTES SEIXANTA PTA. )
NOTIFIQUI'S al' interessat el present decret d

'

aquesta Alcaldia

indicant els recursos que hi corresponguin i esteneu L" oportuna
llic�ncia despr�s que hagin estat pagats pr�viament els drets

corresponents.

Manat i signat pel senyor Alcalde en el lloc i data assenyalats al

principi: davant meu, el Secretari que certifico.

Signat: Josep Mª Salvatella 1

Suñer.
Signat: Narcís Subirats 1 Reynal.
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� AJUNTAMENT DE LLANÇA (AlTEMPOROA¡

DEC RET .- A la vila de Llançà a qu i n z e de març de mil
nou-cents noranta-un .

D'acord amb l'informe emes per l'Arquitecte Assessor Munici
pal de data 14 de març de 1991 , en relació a la instaklació
de CARNISSERIA situada al carrer Gardissó núm . 18 , del

que és titular el senyor JOSE ALBAÑIL PEREZ .

DEC RET O

Primer. - ATORGAR llicència municipal d
'

obertura 1 funciona
ment de l'activitat de CARNISSERIA al carrer Gardissó núm. 18

pel fet d
'

haver-se complert els requisits 1 adoptat les

mesures correctores adequades.

Segon.- Comunicar aquest decret al Consell Comarcal de l'AIt

Empordà

Av. Europa n.o 37 • Tel. 972/380181 • Fax 972/381258 • 17490 LLANÇA
Registre d'Entitats Locals: 01170926

Ho mana 1 signa en Josep Mª Salvatella 1 Su5er, Alcalde-Pre
siden.t de L" Ajuntament de Llançà en el lloc 1 data al

pr incipi assenyalat, davant meu el Secretari que certifico.

L:ALCALDE, EL SECRETARI,
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<@> AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

DEC RET

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

un.

VISTA la petició presentada pel senyor Antoni Godoy Tomás en nom

i representació del senyor JEAN PIERRE LECOQ, registre d'entrada

núm. 3660 de data 10.11.1990, en la que sol·lici ta llicència municipal

per a la installació de bar-grill al paratge l' Ombra d' aquest tèrme

municipal.

VIST l'informe emés en data 21.03.1991 per l'Arquitecte Assessor

Municipal, en el qual manifesta que l'activitat que pretén el senyor

Jean Pierre Locoq, no pot autoritzar-se per projectar-se en sòl

urbanitzable no programat.
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:

1er.- DENEGAR la petició d'installació de bar-gril formulada pel

senyor Antoni Godoy Tomás en nom i representació del Sr. JEAN PIERRE

LECOQ, per quan l'activitat que pretèn no compleix les ordenances

del Pla General d'Ordenació Urbana de Llançà, per projectar-se
en sòl urbanitzable no programat, segons informe de l'Arquitecte
Assessor Municipal.

20n. - NOTIFICAR la present resolució al' interessat, amb indicació

dels recursos que pot interposar, òrgans i terminis per a interposar-
los.

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

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

Davant meu

SECRETARI,

Tel. 972/3801 81

Registre d'Entitats Locals: 01170926
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� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ¡

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

VIST l'escrit de descàrrecs presentat pel Sr. DANIEL
GUERRA SESMA registrat en aquestes dependències municipals
amb data 8.2.1991, registre d'entrada núm. 500 contra
l'expedient instruit per infracci6 de les normes de
circulaci6, núm. 2/91.

ATÈS que les a�legacions formulades esencialment indiquen
que no li consta la notificaci6 de la multa, i que no
es concreta el tram de carrer nl número de l'edifici.

ATES que d '

acord amb L" article 281, apartat d) del Codi
de Circulaci6, quan el butlleti de denúncia no s' entregui
al denunciant, la denúncia es comunicarà per notificaci6.

ATES que en l'informe emés per la policia Municipal
es fa constar que l'estacionament en lloc prohibit va
fer-se al carrer Gardiss6, davant l' immoble sense número
on hi ha la llibreria HFelipN.

ATES que els descàrrecs formulats no desvirtuen els
fets denunciats, i en els que s' han ratificat. la policia
Local.

Aquesta Alcaldia HA RESOLT:

IMPOSAR al senyor DANIEL GUERRA SESMA,
multa de DUES MIL PESSETES (2.000 PTA).

la sanci6 de

NOTIFICAR al senyor DANIEL GUERRA SESMA que la multa
ha de fer-se efectiva en les Oficienes Municipals d'aquest
Ajuntament en metà�lic, en el termini de cinc dies a

partir del dia en el qual adquireix fermesa aquesta
notificaci6, transcorreguts els quals, s'incorrerà en
el recàrrec del 20 per 100, 1 serà efectiva per via
d'apressament.

COMPLEIXI'S la resoluci6 anterior 1 notifiqui' s en forma
legal a l'interessat.
Ho mana i signa en Josep Mª Salvat.ella i Suñer, Alcalde
President de I.' Ajunt.ament de Llançà, en el lloc 1 da ta
assenyalats al principi, davant meu, el Secretari que
en d6no fe.

ALDE, Davant meu

/

/
/

Tel. 972/380181 • Fax972/381258 .' 17490LLANÇA
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ATES que en l'informe emès
constar que l'estacionament
al carrer Gardissó, davant
ha la llibreria NFelip·.

per la
en lloc

l'immoble

policia Local

prohibit, va

sense numero

es fa
fer-se
on hi

� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ IALTEMPORDÀ)

DECRET.- A la vila de Llançà a tres d'abril de mil nou-cents
noranta-un.
VIST l'escrit de descàrrecs presentat pel Sr. DANIEL GUERRA
SESMA regist.rat en aque s t.e s dependències municipals amb
data 4.3.1991, registre d'entrada n6m. 797 contra l'expedientinstruït per infracció de les normes de circulació, núm .

17/9l.

ATES que les al:legacions formulades essencialment indiquen
que es fals que hagi estacionat al carrer Gardissó s/n,
perquè tots els habitatges del seu carrer tenen n6mero.

ATES que els descàrrec formulat no desvirtua els fets
denunciats, i en els que s'han ratificat la Policia Local.

Aquesta Alcaldia HA RESOLT:

IMPOSAR al senyor DANIEL GUERRA SESMA, la sanció consistent
en una multa de DUES MIL PESSETES (2.000 PTA).

NOTIFICAR al senyor DANIEL GUERRA SESMA que la mul ta ha
de fer-se efectiva en les Oficienes Municipals d'aquestAjuntament en metàl:lic, en el termini de cinc dies a partir

. del dia en el qual adquireix fermesa aquesta notificació,
transcorreguts els quals, sincorrerà en el recàrrec del
20 per 100, i serà efectiva la via d'apressament.
COMPELIXI'S la resolució anterior 1 notifiqui's en forma
legal a l'interessat.
Ho mana i sign'a en Josep
President de l'Ajuntament
al principi assenyalats,
en dono fe.

Mª Salvatellà 1 Suñer, Alcalde
de Llançà, en el lloc 1 data
davant meu, el Secretari que

L' AD€ALDE,

Av. Europa n.? 37 • Tel. 972/380181 • Fax 972/381258 • 17490 LLANÇA
Registre d'Entitats Locals: 01170926



EL SECRETARI,

�.,.
�

4D> AJUNTAMENT DE LLANÇA (ALTEMPDRDA¡

DEC RET .- A la vila de Llançà a cinc d'abril de mil
nou-cents noranta-un.

VIST L" escri t presentat en aquestes dependències municipals,
per la Sra. ROSE MARIE PIETTE, registre d'entrada núm.
3579 de data 5.11.1990, en el que formula queixes sobre
actuacions fetes per un vei de la seva finca situada al
paratge Grifeu d'aquesta vila.

VIST L" informe que sobre el particular ha emes I." Arqui tecte
Assessor Municipal, en data 11.12.1990 en el qual manifesta:
a) Que té que requerir-se al esmentat vei de la senyora
Piette, perquè desmonti l'obra realitzada.
c) Que també cal requerir-lo perquè condueixi les algues
residuals de la dutxa a la xarxa general del clavagueram,
o bé clausuri la mateixa.

Aquesta Alcaldia HA RESOLT:

ler.- Que s'instrueixi expedient al senyor JEAN POSL propieta
r i de la f inca situada al carrer Vilarma-rti, i vei de la
denunciant Sra. Piette, per pressumpta inftacci6 urbanistica,
i a tal efecte que per Secretaria s' I n i c i f n els tràm.its
admistratius corresponents.

2on.- REQUERIR la senyor JEAN POSL, perque dintre del
termini de DEU DIES comptats a partir de la rebuda. de la
present resoluci6 procedeixi a conduir les aigües residuals
de la dutxa que té al j ardi de la seva finca, a la xarxa

general del calavagueram, o bé clausuri la mateixa.

3er.- ADVERTIR al senyor JEAN POSL, que en cas d'incompliment
del requerir en el punt anterior, aquest Ajuntament procedirà
a la clausura de la dutxa fent ús del sistema d

"

execuci6
subsidiària.

notifiqui'sCOMPLEIXI'S les resolucions
forma legal a l'interessat.

ant.eriors l en

Ho mana i signa en Josep
President de l'Ajuntament
al principi assenyalats,
certifico.

Mª Salvatella l Suñer, Alcalde
de Llançà, en el lloc l data
davant meu, el Secretari que

L'ALCALDE;

Av.Europan.037 • Tel. 972/380181 • Fax972/381258 • 17490LLANÇA
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AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPOROÀ)
_ ... _ ........_,J_�._.... ..., ....... , ...... , .... -

D E e R E T.- A la vila de Llançà a vuit d'abril de mil nou
cents noranta-un .

VIST l'informe em�s per els serveis t�cnics municipals d'aquest
Ajuntament de data 25 de març de 1991 en el que s'acredita que
I" empresa COBRACON, S. A. ha procedir a real i tzar una rasa per
connectar a la xarxa del clavagueram de L" edifici situat al
carrer Gardissó núm. 13, sense Ll icènc i.a municipal, al haverse
denega la seva sol-licitud, en data 14.3.1991en sessió de la
Comissió de Govern lo qual constitueix una infracció a l'article
52�. de l'ordenança de policia i Bon Govern aprovada per aquest
Ajuntament.

Amb el present decret RESOLC:

Primer.- Que s'incoï expedient sancionador a COBRACON, S.A. per
determinar 1 a responsabil i tat administrativa en que hagi pogut
lncorrer.

Segon.- Designar instructor del expedient al �enyor LAUREA SERRA
1 CISNEROS, i Secretari al senyor MARCEL VILA i ROIG, Regidor i
Administratiu respectivament d'aquest Ajuntament als quals serà
notificat en forma legal aquest nomenament, i tamb�, es notifi
carà a la persona inculpada als efectes de recusació, si creu

que hi ha causes legitimes per fer-ho.

Ho mana 1 signa en JOSEP Mª SALVATELLA i SU�ER, Alcalde-Presi
dent de l'Aj un tamerï tx de Llançà en el lloc i data assenylat al
principi, davant meu el Secretari que certifico.

-PRESIDENT,

AvEuropa n.v S? • Tel. 972/380181 • Fax972/381258 • 17490LLANÇA
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<@> AJUNTAMENT DE LLANÇA (ALTEMPOROA)

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

Un cop vist l'informe emès a Girona el dia 26 de març de 1991 per
la Comissi6 Territorial d'Ind6stries i Activitats Classificades,
en tràmit de qualificaci6 de la sorlicitud de llicència municipalincoada per LLANSA, S. A., per a la .i.n s t a l-Lac i.ó de DIPÒSIT DE
G.L.P. al carrer paratge La VaIleta, segons el qual hom procedeix
a qualificar l'esmentada activitat com a potencialment PERILLOSA
EN GRAU D'ACCEPTABILITAT, per explosi6 i incendi informant-la FA
VORABLEMENT amb condicions.

AQUESTA ALCALDIA,

D E e RET A :

Primer. - CONCEDIR I' esmentada llicència d
'

.i n s t a Ll.ac i
ò

de DIPOSIT
DE G.L.P. a LLANSA, S.A. situat al paratge La VaIleta s/n.

Segon.- CONDICIONADA a la obtenci6 de l'aprovaci6 prevla del
proJecte d'instarlaci6 dohada pels Serveis d'Ind6stria.
I a l' acompliment de les mesures cor-rectores que figuren en el
projecte tècnic de l'expr�ssada activitat unit a l'exp�dient.
En cas cas es podrà comënçôr 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 l-Li.c i ta r de
l'Ajuntament que efectui l'oportuna visita d'inspecci6. A la
sorlicitud s'acompa�yarà una certificaci6 del Tècnic Director de
les obres i insta�lacions, en la que s'especifiqui la conformitat
de les mateixe a la llicència que les ampara.

Les obres i treballs d
' Ln s taLLac 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 resoluci6.

Tercer.- APROVAR la liquidaci6 de taxes que ascendeix a la
quantltat de 15.660 PTA (QUINZE MIL SIS-CENTES SEIXANTA PESSETES)

TeL 972/380181 • Fax972/381258 • 17490LLANÇA
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� AJUNTAMENT DE LLANÇA (ALTEMPORDA)

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

noranta-un.

ATÈS que pels corresponents serveis d'aquest Ajuntament, s'ha com

provat que el senyors JEAN ANDRE GABARD i MARIE FRANCE LEMASSON-;
reqe nt.en la gelateria "La Nata'" situada al carrer La Sirena,
sense haver tramitat la corresponent llicència municipal
de canvi de titularitat.

ATÈS que tamb� s'ha constatat que en l'esmentat local es realitza
l'activitat de restaurant sense haver-se tramitat l'expedient
corresponent, j a que la llicència vigent en aquell local �s
per l'activitat de gelateria.

AQUESTA ALCALDIA, HA RESOLT:

ler.- REQUERIR al senyors JEAN ANDRE GABARD 1 MARIE FRANCE

LEMASSON, perquè dint-re del termini de deu dies comptats a

partir de la rebuda del present decret, tramitin davant d'aquest
Ajuntament la soJ:licit.ud de canvi de t.itularitat al seu favor
de la llicència de gelateria que en el seu dia es va atorgar
al senyor Antoni Camarera i Bosch.

2on.- REQUERIR al senyors JEAN ANDRE GABARD i MARIE FRANCE

LEMASSON, perquè s'abstinguin d'exercir l'activitat de restaurant
atès que no gaudeixen de llicència municipal per aquesta activi�
tat , i existeixen indicis fundats de que la cuïna no s' adapta
a la reglamentaci6 vigent de restaurants.

Advertir als senyors J.A: Gabard i M.F. Lemassón que l'incompli
ment del requerit en el termini assenyalat, comportarà l' inici
d'expedient per a la clausura del local, sense perjuidi de
donar-ne compte als Serveis Territorials del Departament de
Corners, Consum i Turisme de la Generalitat de Catalunya,
als efectes sancionadors que procedeixin.

COMPLEIXI'S la resoluci6 anterior i notifiqui's en forma legal
als int.eressats.

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'ALCAL E-PRESIDENT,

¡(
j .

v. Europa n.? 37 • Tel. 972/3801 81 • Fax 972/381258 ·/17490 LLANÇA
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<Qt> AJUNTAMENT DE LLANÇA IALTEMPûROÀ¡

DEC R E T.- A la vila de Llançà a setze de maig de mil nou-cents noranta-un.
Un cop vist l'informe emès a Figueres el dia 7 de maig d'enguany per la Ponèn
cia Tècnica Comarcal , en tràmit de qualificació de la so�licitud de llicència
municipal incoada per SANDALIO CALVO BARDERA, per a la instal·lació de bar-res
taurant al carrer Nicolás Salmerón núm. 23 d'aquesta vila, segons el qual hom
procedeix a qualificar l'esmentada activitat com a potencialment molesta infor
mant-la FAVORABLEMENT amb condicions.

AQUESTA ALCALDIA,

D E e RET A :

Primer.- CONCEDIR l' esmentada llicència d ' .i ns t.a I-Lac
í ó

de bar-restaurant al
senyor SANDALIO.�ALVO BARDERA.

Segon.- CONDICIONADA a la instal·lació
degudament senyalitzat, llevat que
d ' instal·lat.
I a l'acompliment de les mesures correctores que figuren en el projecte tècnic
de l'expressada activitat unit a l'expedient. .-.

d'un hidrant contra incendis tipus H-100
a menys de 100 metres n'hi hagi un

En cas 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
efectui l' oportuna visi ta d'inspecció. A la sol·lici tud s' acompanyarà una
certificació del Tècnic Director de les obres i instal·lacions, en la que
s'especifiqui la conformitat de les mateixe 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 quanti tat de
VINT-I-QUATRE MIL CINC-CENTES PESSETES (24.500 PTA) . NOTIFIQUI'S a l'interes
sat el present decret d'aquesta Alcaldia indicant els recursos que hi corres
ponguin i esteneu l'oportuna llicència desprès que hagin estat pagats prèvia
ment els drets corresponents.

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

AI/. Europa n.? 37 • Tei. 972/380181 • Fax 972/381258
Registre d'Entitats Locals: 01170926
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� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDA)

D E e RET. - A la vila de Llançà a vint-i-un de rna i.q de mil
nou-cents noranta-un .

VIST l'informe emès per la policia Local d'aquest Ajuntament de
data 18.05.1991 en el que s'acredita que el senyor RAYMOND HON
HON està realitzat moviments de terrenys en el paratge Rec d'en
Feliu, sense llicència municipal.

Amb el present decret RESOLC:

primer.- Que s'incoï expedient sancionador a RAYMOND HONHON per
determinar la responsabilitat administrativa en que hagi pogut
lncorrer.

Segon.- Designar instructor del expedient al �enyor LAUREÀ SERRA
1 CISNEROS, i Secretari al senyor MARCEL VILA i ROIG, Regidor i
Administratiu respectivament d'aquest Ajuntament als quals serà
notificat en forma legal aquest nomenament, i també, es notifi
carà a la persona inculpada als efectes de recusació, Sl creu

que hi ha causes legítimes per fer-ho.

Ho mana i signa en JOSEP Mª SALVATELLA i SUÑER, Alcalde-Presi
dent de I." Ajuntament de Llançà en el lloc i data assenylat ai
principi, davant meu el Secretari que certifico.

Davant meu

EL SECRETARI,

/



AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

DEC R E T.- A la vila de Llançà, a vint-i-quatre de malg demil nou-cents noranta-un .

VIST I.' .i n f o.rrne emès en data 30 d
'

abril de 1991 per la PoliciaLocal d'aquest Ajuntament.
VIST l'inrorme que sobre el particular ha
Secretari d'aquesta Corporació.

,

emes el senyor

ATES que el senyor JEAN LUC RICHARD està rent al carrer Fané 7,actes d
'

edificació dels relacionats al' apartat 1 de L" article1er. del Reglament de Disciplina Urbanística, consistents en laconstrucció de 6 pilars, els quals s'han fet sense llicència municipal .

ATES que durant el periode del trámit d'audiència l'interessat
no ha formulat a}legacions.

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

DEC RET O :

Primer.- SUSPENDRE INMEDIATAMENT com a mesura cautelar, elsactes d '

e d i.f icació a ús del sòl que fa el senyor Jean Luc Richard a el carrer fané 7 consistents en la construcció de 6 pilars .

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 instar la llicència municipal i se li comunica que, transcorregut aquest termini sense haver donatcompliment al requerit anteriorment se'n donarà compte al Ple del'Ajuntament perquè acordi la demolició de les obres a càrrec dela persone. interessada in' impedeixi així, defini ti vament. els
usos a que estaven destinades.

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

Davant meu

/
/

17490 LLANÇA
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� AJUNTAMENT DE LLANÇA IALTEMPORDÀ¡

DEC R E T.- A la vila de Llançà, a vint-i-qúatre de maig de
mil nou-cents noranta-un .

VIST l'informe em�s en data 30 d'abril de mil nou-cents noranta
-un per l'Arquitecte Assessor Municipal.

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

ATÈS que el senyor PETER SEEMULLER està fent al carrer Bassegoda
del sector Cau del Llop d'aquest terme municipal, actes d'edifi
cació dels relacionats a L" article 247 del Decret Legislatiunúm. 1 de 12 de juliol de 1990, pel que s'aprova el text refós,
dels textos legals vigent a Catalunya en mat.è r

í

a urbanística,
consistents en la construcció d'una habitatge unifamiliar aïllat

els quals no s' ajusten a la Ll i cèric i a atorgada i projecte
autoritzat, ja que un cos d'edificació que té que anar enterrat
per ser soterràni s'ha arrebossat i no es destina a garatge.

ATES que durant el periode del trámit d'audi�ncia l'interessat
no ha presentat cap a�legació.

VISTES les facultats que em confereix I." article 254 del ante
riorment esmentat text legal.

D.ECRETO:

primer.- SUSPENDRE INMEDIATAMENT com a mesura cautelar, els
actes d'edificació a ús del sòl que fa el senyor PETER SEEMULLER
a el carrer Bassegoda del sector Cau del Llop d

'

aquest terme
municipal consistents en la construcció d

'

un cos d
'

edif icació
que forma part de l'habitatge, que té que anar enterrat per ser
soterràni i que no es destina a garatge, i per tant, no s'ajusta

/
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<
al projecte autoritzat .

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 ajustar les obres i usos i se li comunlca

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

persona interessada i n'impedeixi. aixi, definitivament els usos

a què 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.

L'ALCALDE;



•

4D> AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (AlTEMPOROÀ)

D E e RET. - A la vila de Llançà a trenta-un de ma i q de mil
nou-cents noranta-un .

VIST l'informe emès per la policia Local d'aquest Ajuntament de
data 28 de maig de 1991 en el que s'acredita que l'empresa CO

BRACON, S.A. no ha donat compliment al requeriment de la

Regidoria d'Obres d'aquest Ajuntament de data 30 d'abril de

1991, registre de sortida núm. 926, de manera que no ha

desplaçat el contenidor de runes que té davant el numo 13 del
carrer Gardissó, de forma que es respectés les senyals de
circulació a ambdò s costats del carrer que prohibeixen esta

Clonar en periodes quinzenals.

Amb el present decret RESOLC:

Primer.- Que s'incoï expedient sancionador a COBRACON, S.A. per
det.erminar la responsabili tat administrativa en què hagi pogut
lncorrer.

Segon.- Designar instructor del expedient al �enyor LAUREÀ SERRA
l CISNEROS, i Secret.ari al senyor MARCEL VILA i ROIG, Regidor i
Administratiu respectivament d'aquest Ajuntament als quals serà
notificat en forma legal aquest nomenament, i també, es notifi
carà a la persona inculpada als efectes de recusació, Sl creu

que hi ha causes legitimes per fer-ho.

Ho mana i slgna en JOSEP Mª SALVATELLA i SUNER, Alcalde-Presi
dent de I.' Ajuntament de Llançà en el lloc i data assenyalat al
principi, davantrneu el Secretari que certlflco.

Davant meu

/
./
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� AJUNTAMENT DE LLANÇA IALTEMPORDÀ)

O E CRE T .- A la vila de Llançà a trenta-un de maig de mil nou
cents noranta-un.

VIST l'escrit rebut de l'Il.lm. Sr. Delegat Territorial del
Departament de Sanitat i Seguretat Social -- Delegació de Girona-

registrat d'entrada en aquestes dependències municipals
arn? el núm. 1891 de data 21 de maig d'enguany.
ATES que en el mateix s'adjunta informe emès per l'inspector
Sr. Manel Espinet i Llovera sobre la situació d

'

insalubritat
originada als baixos de I." edifici Empordà situat al' avinguda
Mestral núm. 17 d'aquest terme municipal.
Atés el contingut de l'informe, es desprén la necessitat de
la exeCUClO de les reformes necessàries per tal d'evitar els
riscs que presenta l'actual situació d'insalubritat.
VIST L: article 251 del Decret Legislatiu núm. 1 de 12 de juliol
de 1990 del Departament de política Territorial i Obres Públiques
de la Generalitat de Catalunya.
AQUESTA ALCALDIA, HA RESOLT:

ler.- REQUERIR
de L" edifici

perquè dintre
la rebuda de
dels treballs
de l'esmentat

al senyor PRESIDENT DE LA COMUNITAT DE PROPIETARIS
"Empo.r dà ?

, situat a l'avinguda Mestral núm. 17,
del···

-

termini de VUIT DIES comptats a partir de
la present resolució, procedeixi a la realització
necessàris per restaurar la salubritat dels baixos
edifici.

2on.- ADVERTIR al senyor President de la Comunitat de Propietaris
de l'edifici NEmpordàN, que en cas d'incompliment del requerit en
el termini assenyalat, aquest Ajuntament procedirà a la realització
dels treballs necessàris, fent ús del sistema d'execució subsidià
ria, i amb les despeses a càrrec de la comunitat.

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 assenya
lats, davant meu, el Secretari que certifico.

Davant meu

SECRETARI,

AvEuropa n.v S? • TeL 972/380181 • Fax972/381258
Registre d'Entitats Locals: 01170926
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AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

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

VIST l' informe emès en data 18 de maig de 1991 per la Policia
Local d'aquest AJŒ�tament, sobre moviments de terres que realit
za el senyor Rayman Honhon en el sector Rec d'en Feliu

VIST l'informe que sobre el
Secretari d'aquesta Corporació.

particular ha emés el senyor

ATÈS que el senyor RAYMOND HONHON està fent al carrer carretera
de El Port de la Selva (sector Rec d'en Feliu), actes d'edifi
cació dels relacionats al' article 247 del Decret Legislatiunúm. 1 de 12 de juliol de 1990, pel que s'aprova el text refós,
dels textos legals vigent a Catalunya en matèria urbanística,
consistents en moviments de terres, sense la preceptiva llicèn
cia municipal.

ATÈS que durant el periode del trámi t d' audiència l' interessat
no ha formulat a�legacions.

VISTES les facul tats que em confereix l' article 254 del ante
riorment esmentat text legal.

DEC RET O

�£���£�= SUSPENDRE INMEDIATAMENT com a mesura cautelar, els
actes d'edificació a ús del sòl que fa el senyor Raymond HONHON
a la seva finca de la carretera de El Port de la Selva (sector
Rec d'En Feliu) consistents en moviments de terres, per efec
tuar-se sense llicència municipal

§.�g���= E n e 1 ter m i nid e d a s m e s a s , c a ro pta t s d e s del d i a

següent al de la rebuda de la notificació d'aquest Decret,
l'interessat haurà de so�licitar la preceptiva llicència munici
pal 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 carrec de la persona interessada in' impedeixi així,

Av.Europa n.v S? • Tel. 972/380181 • Fax972/381258 • 17490LLANÇÀ
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Davant meu

definitivament els usos a què estaven destinades.

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

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

assenyalats, davant meu el Secretari que certifico.

EL SECRETARI,



."

� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ¡

D E e R E T.- A la vila de Llançà a dotze de juny de mil nou-

cents noranta-un

VIST l'informe emès per la Policia Local d'aquest Ajuntament de

data 11 de juny de 1991 en el que s'acredita que el senyor MARIO
ANNUNZIATA ha ocupat la via pública del Passeig Marítim amb
taules i cadires, davant l'establiment que regenta anomenat
"Pizzeria le Provençal", i atès que l'esmentada ocupació s'ha
fet sense llicència municipal.

Amb el present decret RESOLC:

Primer.- Que s'incoï expedient sancionador a MARIO ANNUNZIATA
per determinar la responsabilitat administrativa en què hagi
pogut incòrrer.

�����.- Designar instructor del expedient al senyor JOSEP SERRA-
DELL i PACAREU, i Secretari al senyor MARCEL VILÀ 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 Mª SALVATELLA i SUÑER, Alcalde-Presi
dent de l' Ajuntament de Llançà en el lloc i data assenylat al

principi, davant meu el Sec�etari que certifico.

ALDE,

Av. Europa n.v S? • Tel. 972/380181 • Fax972/381258 • 17490LLANÇA
Registre d'Entitats Locals: 01170926
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<®> AJUNTAMENT DE LLANÇA (ALTEMPORDÀ)

DEC RET A la vila de Llançà a dotze de juny de mil
nou-cents noranta-un.

VIST l' informe de la Policia Local d ' aquest Ajuntament de
data 11 de juny de 1991, en el que s' acredi ta que el dia
d ' ahir, el senyor MARIO ANNUN Z IATA teni a ins t a I'I ade s taule s
i cadires ocupaya la via pública davant l'establiment "Pizze
ria le Provençal" que regenta al Paseig Marítim d'aquestterme municipal.
ATÈS que del antecedents obrants en aquestes dependènciesmunicipals, resulta que el senyor MARIO ANNUNZIATA no té
llicència municipal per ocupar la via pública, ja que si
bé la va demanar, aquest Ajuntament mitjançant escrit registrede sortida núm.705 de data 8.4.1991, i rebut per l'interessat
el10 del mateix mes, el va requerir perquè aportés dterminada
documentació complementària en el termini de 10 dies, cosa
que no ha fet.

AQUESTA ALCALDIA, en

la legislació vige�t,
ús de les

ha resolt:
atribucions que li confereix

1er.- REQUERIR al senyor MARIO ANNUNZIATA, perquè dintre
del termini de 24 hores comptades a partir de la rebuda
de la present resolució procedeixi a retirar les taules
i cadires que ocupen la via pública al Passeig Marítim,davant l'establiment "Pizzeria le Provençal" que regenta,
per manca de. llicència municipal.
2on.- ADVERTIR al senyor MARIO ANNUNZIATA que en cas d'incom
pliment del requerit en el termini assenyalat, aquest Ajuntament fent ús del sistema d'execució subsidiària, procedirà
a retirar les taules i cadires esmentades.

3er.- COMPLEIXI'S la resolució
forma legal a l'interessat.

anterior i notifiqui's en

Ha mana

President

principi
fe.

i signa en Josep Mª Salvatella i Suñer,
de l'Ajuntament de Llançà, en el lloc i

assenyalat, davant meu el -Secret�ri que

Alcalde
data al

en dono

Davant meu

EL SECRETARI,
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4Y> AJUNTAMENT DE LLANÇA (ALTEMPORDÀ¡

D E e R E T.- A la vila de Llançà a disset de juny de mil nou-

cents noranta-un

VIST l'informe emès per la Policia Local d'aquest Ajuntament de

data 12 de juny de 1991 en el que s'acredita que la Sra. ANA

HERNANDEZ domiciliada al carrer Vall del Sol núm. 13, té un gos

que causa molèsties comprovades als veïns del sector, segons

consta en els informes obrants a l'expedient.

Amb el present decret RESOLC:

Primer.- Que s'incoï expedient sancionador a ANA HERNANDEZ per

determinar la responsabilitat administrativa en què hagi pogut

incòrrer.

��£��.- Designar instructor del expedient al senyor JOSEP SERRA

DELL PACAREU, i Secretari al senyor MARCEL VILÀ 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-Presi

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

principi, davant meu el Secretari que certifico.

davant meu

ARI,

AvEuropa n.v S? • Tel. 972/380181 • Fax972/381258 • 17490LLANÇA
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� AJUNTAMENT DE LLANÇA (ALTEMPOROÀ¡

D E e R E T.- A la vila de Llançà a disset de juny de mil nou-

cents noranta-un

VIST l'informe emès per la Policia Local d'aquest Ajuntament de

data 30 de maig de 1991 en el que s'acredita que els senyors ER

NEST ANTON i DANIELLA GROUND tenen un goss a la anomenada "casa

Ma�ana" que produeix molèsties comprovades als veins del lloc.

Amb el present decret RESOLC:

Primer.- Que s'incoi expedient sancionador a ERNEST ANTON i DA-

NIELLE GROUND per determinar la responsabilitat administrativa
en què hagi pogut incòrrer.

��g��.- Designar instructor del expedient al senyor JOSEP SERRA-

DELL i Secretari al senyor MARCEL VILÀ i ROIG,
i PACAREU,

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 Mª SALVATELLA i SUÑER, Alcalde-Presi
dent de l' Ajuntament de Llançà en el lloc i data assenylat al

principi, davant meu el Secretari que certifico.

CALDE, Davant meu

SECRETARI,

Av. Europa n.? 37 • Tel. 972/380181 • Fax 972/381258 • 17490 LLANÇA
Registre d'Entitats Locals: 01170926
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� AJUNTAMENT DE LLANÇA IALTEMPORDÀ¡

DEC RET A la vila de Llançà a divuit de juny de mil
nou-cents noranta-un.

VIST l' informe emés per la Policia Local d' aquest Ajuntament
de data 15 de juny de 1991, en el que s'acredita de que per
par t d e HOT E L BER N A S . A . s

' hap roc e dit a 1 a i n s t a 1·1 a ció a 1

Passeig Marítim d'aquesta vila d'una màquina automàtica expended�
ra de begudes, sense llicència municipal.
ATÈS que també s' ha comprovat que la seva ubicació no

a les ordenances específiques d'ocupació del Passeig
ja que la màquina s'emplaça fora dels límits dels
d'amplada d'ocupació que permet l'esmentada ordenança.

s'ajusta
Marítim,

5 metres

AQUESTA ALCALDIA en ús
la legislació vigent,

les atribucions que li confereixde

HA RESOLT:

1er.- REQUERIR al legal representant de HOTEL BERNA, S.A.
perquè dintre del termini de 24 hores çomptades a partir de
la rebuda de la present resolució procedeixi a retirar la
màquina automàtica expendedora de begudes que ha installat
sense permís municipal al Passeig Marítim d'aquesta vila, per quan
la seba ubicació no compleix la ordenança d'ocupació establerta
en el lloc.

20n. - INSTAR al legal representant de HOTEL BERNA
en c a s de q u e v u 1 g u i i n s t a 1'1 a r l' e s m e n tad a m à q u i n a

lloc de la via pública, demani la corresponent
municipal.

S.A. perquè
en un altre

autorització

3er.- ADVERTIR al legal representant de HOTEL BERNA, S.A.
que en cas d'incompliment del requerir anteriorment, la màquina
serà retirada pels serveis municipals, fent ús del sistema
d'execució subsidiària i s'iniciarà expedient sancionador.

COMPLETXI'S

l'interessat.
resolució anterior en forma ala i notifiqui's

L'ALCALDE;
Davant meu

SECRETARI,

Av. Europa n.? 37 • Tel. 972/380181 • Fax 972/381258 • 17490 LLANÇA
Registre d'Entrtats Locals: 01170926



-
� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPOROA)�

DEC R E T.- A la vila de Llançà a dinou de juny de mil nou-centsnoranta-un
Un cop vist l'informe emès a Figueres el 4 de juny de 1.991 per laPonencia Tècnica Comarcal del Consell Comarcal de l'Alt Empordàen tràmit de qualificaci6 de la so�licitud de llicència municipalincoada per MATEU-MACAU, S.A., per a la insta�laci6 d'un TALLER DEREPARACIÓ DE VEHICLES al carrer carretera N-260 p.k. 17,375 se
gons el qual hom procedeix a qualificar l"esmentada activitat com
a potencialment molesta i perillosa informant-la FAVORABLEMENT ambcondicions.

AQUESTA ALCALDIA,

D E e RET A :

Primer.- CONCEDIR l'esmentada llicència d'insta�laci6 de TALLER DEREPARACIÓ DE VEHICLES.

��g£E:�= CONDICIONADA 1.- A .i n s t a Ll a r- f i Lt-r e s de fums a la sortidadel a cab i nad e pin tur a . 2. I n s ta 1'1 a r hid rantH 1 O O , 11 e vat q u e a
menys de 100 m. n'existís un d'insta�lat i senyalitzat ..I a l' acompliment de les mesures correctores que figuren en elprojecte tècnic de l'expressada activitat unit a l'expedient.

Per ob ten i r a q u e s t a act a e 1 pet i c i o n a r i h a u r à d e s o 1'1 i cit a r del'Ajuntament que efectui l'oportuna visita d'inspecci6. A la
s o 1,1 i cit u d s' a c o m pan ya r à u na cer tif i cac i 6 del T è c n i c Dir e c tor deles obres i insta�lacions, en la que s'especifiqui la conformitatde les mateixe a la llicència que les ampara.

L e s o b r e s i t reb all sd' i n s t a 1,1 a c i 6 del s con dic i o nan t s ant e r i o r shauràn d' estar acabades dintre del termini d' un mes, comptat desde la data de la rebuda de la present resoluci6.

Tercer.- APROVAR la liquidaci6 de taxes ascendeix a laque

/
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Davant meu

... / ...

quantitat de VINT-I-DUES MIL CINQUANTA PESSETES (22.050 PTA)

NOTIFIQUI'S a l'interessat el present decret d'aquesta Alcaldia

indicant els recursos que hi corresponguin i esteneu l'oportuna

llicència desprès que hagin estat pagats prèviament els drets

corresponents.

L' A L CAL D E

Manat i signat pel senyor Alcalde en el lloc i data assenyalats al

principi, davant meu, el Secretari que certifico.

EL SECRETARI;
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L'ALCALDE, Davant meu

SECRETARI,
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<1]» AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ,
""//

D E e R � T:- A la vila de ;:"lançà a vint-i-ur. ce juny demil nou-cents noranta-un.

V i stI' i ri f G r n: e e m é s per 1 a Pol i c i a l., o c: a 1 d' él q U e s '[, A j unt a m e n tde data 21 de juny d'enguany, en el que s'acredita que elsenyor SILVERI RIERA i NEGRE ha co�locaL dues jardineresa la calçada del carrer la Creu núm. 16, sense 12. p r e c e p t Lv allic�r.cla Municipal.

Aquesta Alciò.lòia en ús de les atribucions que li confereixla legislació vigen�,
HA RESOL':.:

ler.- HEl", 'ERIR al senyor SILVER:: hIERA i N!::CRE p e r q u
è

dintredel ter l', � nid e 2 4 h o r e s e o m pta d e s a par tir d e l a reb li dad ela present re s o Lu c
í ó

procedeixi a retirar de la via ¡:,;.íblicales esmentades jardineres.

on.- ADVERTIR al seryor SILVFRJ RIERA 1 �ECRE
e

, i n e o m pli m e r:
..

_ del r- e q u e r i r' e n e 1 T, e t' m i n i
mateixes serân retir&des pels corresponen�sA ,; J n t a m e n -::: , fen t ú s del s i s te'n a ci' e x e e u e i ó
1 ; despeses a carree del senyor Silveri Riera.

que en cas

assenyalat, les
servei� (]'aquest
subsidiâria, amb

COMPLEJXI'S la resolució anterior notifiqui's en for�alegal a l'interessat.
Ho mana i signa en Josep f.':ª Salvatp�la .í c u n e r , Alcalde-�residende L'Ajuntament de Llançà, en el lloc � data ai p�lncipiassenyalaGs, davant Meu el Seere ,ari que certifico.

davant meu

L SECRETARI,

Av, Europa n.O 37 • Tel. 972/380181 • Fax 972/381258 • 17490 LLANÇA
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AJUNTAMENT DE LLANÇA (ALTEMPORDA)

D E e R E T.- A la vi La de L1Slllr;à a vint-i-un de juny de mil
nou-cents noranta-un

L'A L CAL D E,

VIST l'inforns emês per la Policia Local d'aq�est Aj�n�ament de
dat & 2 j_ • Ob. 1 9 9 1 e Tl e 1 q u e s' a e red i L él q U e e I s e n y o r S I �, V E ft I R I E R A
i NEGHE està fer t obres al carrer La Creu n

ú

n . 17, sense
llicência �unicipal.

Amb el preseGt decret RESOLC:

�£!��£.- O�e s'inco� expedient sancIonador a SILVERI R:ERA i NE
GRE per determinar la responsabili�at administrativa en q ê hagi
pogu t i n c

ò

r r e r.

§_�.8Q�.- Des'g'îé-l" :nstr..!c.:tor del expedien al senyor LA:.Jli.EÀ SERRA
i CIS'\EROS, í Secretari al senyor' MARCEL V� LP, .i ReIG, Regidor i
A d rr. i n i s

.¡_
e a -e- i. Il r e s p e e t i vam e n L d '

a r; L e 3 1: _t" j U L t a fil e ') L a 1 s q 'J a 1 s s e r à
not i f i e at- e n f o "îl a 1 e gal a q u e s t; n o m e n ci III e n L I i ta "1 bé, e s not i fi -

carà a ió. persona inculpada als e f e c t e s de r e c u s a c i
ó

, si creu

q u e hi j-, a e a u.;o e s 1 e g i t. i m e s per fer - Il Cl •

Ho mana i signa en JO�EP Mª SALVATELLA i SUÑER, ALcalde-Presi
d.ent de l' Ajunr;arrent de Llançà en el lloc i data assenyalat al
principi, davant meu el Secretari que ce�tifico.
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� AJUNTAMENT DE LLANÇA (ALTEMPORDA¡

DEC R E T.-

D'acord amb el que determina l'article 7è.
dels Estatuts del CASAL MUNICIPAL DEL PENSIONISTA,
procedeix la renovaci6 dels Organs de Govern i Ges
ti6 del mateix.

En conseqUencia aquesta Alcaldia HA RESOLT:

Convocar eleccions per a la constituci6 de
la Comissi6 Executiva del CASAL MUNICIPAL DEL PENSIO
NISTA a celebrar el diumenge dia 21 de juliol, de 11
a 1 del matí, en les dependències del Casal.

Els associats que vulguin presentar-se a

aquestes eleccions hauran de comunicar-ho per escrit
a aquest Ajuntament fins el dia 17 d'aquest mes.

Llançà, a 1 de jtuiol del 1.991.

L'Alcalde-President



���

<B> AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDA¡

D E e RET .- A la vila de Llançà, a cinc de juliol de mil noucents noranta-un
VIST l'expedient sancionador núm. 1/91
en virtud del decret d'aquesta Alcaldia
per haver reali tzat una rasa al carrer

preceptiva llicència municipal

incoat a COBRACON, S.A.,
de data 8 d'abril de 1991,
Gardissó núm. 13, sese la

ATÈS que, posat
d '

a 1'1 e g a c i o n s a 1
contesta.

de manifest l'expedient per
tràmi t de plec de càrrecs

a la presentació
l' interessat no el

A T È S q u e noc a n s t a q u e s' hag i n fet a 1'1 e g a c i a n s alt r à m i t del aProposta de Resolució.

CONSIDERANT per tant que no han quedat desvirtuats els fets quemotiven l'expedient incoat.

V J S TA '1 aLl e i 8 / 8 7 ,

Catalunya, la Llei de
1958, l'ordenança de

Ajuntament, i tota

aplicació, i fent ús

de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de
Procediment Administratiu de 17 de juliol de
Policia i Bon Govern aprovada per aquest

la resta de normes jurídiques de general
de les facultats que per aquesta legislacióvigent m'han estat conferides,

HE RESOLT: IMPOSAR a COBRACON, S.A. una sanció consistent en unamulta de VINT-I-CINC MIL PESSETES (25.000 PTA) per la comissiód'una infracció a l'article 32 i següents de l'ordenança de Policiai Bon Govern aprovada per aquest Ajuntament.

L'import de la multa haurà de fer-se efectiva dintre del termini deQUJNZE DJES comptats a partir del dia següent al de la data de larebuda 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

de l' Ajuntament de
lats, davant meu el

Josep M� Salvatella i Suñer,
Llançà, en el lloc i data al
Secretari que certifico.

Alcalde-President
principi assenya-

ALDE,

Av.Europa n.v S? • Tel. 972/380181 • Fax972/381258
Registre d'Entitats Locals: 01170926
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� AJUNTAMENT DE LLANÇA (ALTEMPORDÀ¡

DEC R E T.- A la vila de Llançà a vint-i-cinc de juliol de mil
nou-cents noranta-un
Un cop vist l'informe emès a Figueres el 2 de juliol de 1991 perla Ponència Tècnica Comarcal del Consell Comarcal de l'Alt Empordà

en tràmit de qualificació de la so�licitud de llicència
mu n i c i pal inc o a d a per E L C A M P; S. C ., per a 1 a i n s t a 1'1 a ció d' un
PARC D'ATRACCIONS INFANTIL al carrer avinguda Pau Casals núm. 11
segons el qual hom procedeix a qualificar l'esmentada activitat
com a POTENCIALMENT MOLESTA I PERILLOSA informant-la FAVORABLEMENT
amb condicions.

AQUESTA ALCALDIA,

D E e RET A :

Primer.- CONCEDIR l' esmentada llicència--------

D'ATRACCIONS INFANTIL a l'avinguda Pau
vila.

d v
í

n s t a Ll a c
í ó

Casals núm. 11

d' un PARC

d'aquesta

§�g���= CONDICIONADA a) Les
disposar dels corresponents

cuina i magatzem han dezones de bar,
extintors.

l a l'acompliment
projecte tècnic de

de les mesures correctores que figuren en

l'expressada activitat unit a l'expedient.

Per ob ten i r a q u e s t a act a e 1 pet i c i o n a r i h a u r à d e s o 1,1 i cit a r de
l'Ajuntament que efectui l'oportuna visita d'inspecció. A la
s o 1,1 i cit u d s' a c o m pan y a r à u n a cer tif i cac i ó del T è c n i c Dir e c tor de
les obres i insta�lacions, en la que s'especifiqui la conformitat
de les mateixe a la llicència que les ampara.

Le s obre s i t reb a 11 sd' i n s t a 1,1 ac i ó de 1 s e on d i e i onan t s an te r i ors
hauràn d'estar acabades dintre del termini d'un mes, comptat des
de la data de la rebuda de la present resolució.

NOTIFIQUI'S a l'interessat el
indicant els recursos que hi
llicència desprès que hagin
corresponents.

present decret d' aquesta Alcaldia
i esteneu

prèviament
l'oportuna
els drets

corresponguin
estat pagats

. ... / .....

Av. Europa n.v S? • Tel. 972/380181 • Fax972/381258 • 17490LLANÇA
Registre d'Entitats Locals: 01170926
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Manat i signat pel senyor Alcalde en el lloc i data assenyalats al

principi, davant meu, el Secretari que certifico.

L'ALCALDE;

(

EL SECRETARI,



- ,
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� AJUNTAMENT DE LLANÇA (ALTEMPOROÀ¡

DEC R E T.- A la vila de Llançà a vint-i-cinc de juliol de mil
nou-cents 'noranta-un
Un cop vist l'informe emès a Figueres per la Ponència Tècnica Co
marcal del Consell Comarcal de l'AIt Empordà en tràmit de quali
ficació de la sollicitud de llicència municipal incoada per JAUME
GUISSET i POC�, per a la installació d'una pastisseria-croissante
ria al carrer Castellar núm. 31 segons el qual hom procedeix a

qualificar l'esmentada activitat com a POTENCIALMENT MOLESTA in
formant-la FAVORABLEMENT amb condicions.

AQUESTA ALCALDIA,

DEC RET A :

Primer. - CON C E DIR l' e s menta da Il i c è n c i ad' i ns t a 1'1 ac i ó d '
un a PAS -

--------

TISSERIA-CROISSANTERIA al carrer Castellar núm. 31.

��g�E�= CONDICIONADA a) Les dues portes de sortida han d'obrir
en el sentir de l'evaquació ..

I al' acompliment de les mesures correctores que figuren en el

projecte tècnic de l'expressada activitat unit a l'expedient.

Per obtenir aquesta acta el peticionari haurà de s o Ll d c í, tar de

l'Ajuntament que efectui l'oportuna visita d'inspecció. A la
s a 1'1 i cit u d s' a c a m pan y a r à u n a cer tif i cac i ó del T è e n i c Dir e c tor de
les obres i installacions, en la que s'especifiqui la conformitat
de les mateixe a la llicència que les ampara.

L e s o b r e s i t reb a Il sd' i n s ta 1'1 ac i ó del s c on dic i onan t s ante r i a r s

hauràn d' estar acabades dintre del termini d' un mes, comptat des

de la �ata de la rebuda de la present resolució.

present decret d' aquesta AlcaldiaNOTIFIQUI'S a l'interessat el
indicant els recursos que hi

llicència desprès que hagin
corresponents.

i esteneu

prèviament
l'oportuna
els drets

corresponguin
estat pagats

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

Registre d'Entitats Locals: 01170926
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� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPOROÀ)

DEC R E T.- A la vila de Llançà, a vint-i-sis de juliol de
mil nou-cents noranta-un

RESULTANT que dels informes emesos pels corresponents serveis

d'aquest Ajuntament, consta que el terreny situat a la cantona

da dels carrers Grifeu i Cap-Ras propietat del Sr. JOAN SAL

VAT SOLER es troba ple de malesa lo qual suposa un greu risc i

perill d'incendi.

VIST l'article 251 del Decret Legislatiu núm. 1 de 12 de juliol
de 1990, pel qual s' aprova el Text Refós dels textos legals
vigents a Catalunya en matèria urbanística, del qual resulta

que els propietaris de terrenys, urbanitzacions, edificacions i

rètols, tindràn que tenir-los en condicions de seguretat,
salubritat i ornat públic.

AQUESTA ALCALDIA, HA RESOLT:

1er.- REQUERIR al senyor JOAN SALVAT SOLER perquè en el termini

de quinze dies, comptats des de la data de la rebuda de la

present notificació procedeix a netejar el terreny esmentat.

20n.- ADVERTIR al senyor
requerit es procedirà a

d' aquest Ajuntament, fent

ria, amb les despeses a

terreny.

Salvat que en cas d'incompliment del

fer-ho pels corresponents serveis

ús del· sistema s' execució subsidià
càrrec de la persona propietaria del

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

Ho mana i signa en Josep Mª

Llançà, en el lloc i data al

el Secretari que certifico.

Salvatella i Suñer,
principi assenyalats,

Alcalde de

davant meu

A L D E, Davant meu

Av.Europa n.v S? • Tel. 972/380181 • Fax972/381258 • 17490LLANÇA
.Registre d'Entitats Locals: 01170926



AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPOROA)

DEC R E T.- A la vila de Llançà, a vint-i-sis de juliol de mil
nou-cents noranta-un

VIST l'informe emès en data 21 de juny de 1991 per la Policia
Local d'aquest Ajuntament

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

el senyor

ATÈS que el senyor SILVERI RIERA i NEGRE està fent al carrer la
Creu núm. 17, actes d' edificació dels relacionats a l' article
247 del Decret Legislatiu núm. 1 de 12 de juliol de 1990, pel
que s'aprova el text refós, dels textos legals vigent a

Catalunya en matèria urbanística, consistents en reformes en
l'edifici del carrer la Creu núm. 17, els quals s'efectuen sense
la preceptiva llicència municipal

Jo.TÈS que durant el periode del trámi t d' audiència l'interessat
no ha fet cap a�legació.

VISTES les facultats que em confereix l' article 254 del ante
riorment esmentat text legal.

DEC RET °

Primer.- SUSPENDRE INMEDIATAMENT com a mesura cautelar, els�����-�7edifi¿ació o ús del sòl que fa el senyor SILVERI RIERA i
NEGRE a el carre La Creu núm. 17 consistents en reformes inte
riors, per quan no gaudeix de la preceptiva llicència municipal

��g�!2_:_= En el termini de dos mesos, comptats des del dia
següent al de la rebuda de la noti ficació d' aquest Decret,
l'interessat haurà de ajustar les obres realitzades a oròenances
n u n i c

í

p a Ls , previa la presentació de projecte tècnic que com

pleixi les mateixes i se li comunica que, transcorregut aquest
termini sense haver d o n a t compliment al requerit anteriorment
se' n donarà compte al Ple de l' Ajuntament perquè acordi la
òemolició de les obres a càrrec de la persona interessada i
n'impedeixi així, definitivament els u�os a què estaven destina-

/

Av. Europa n.? 37 • Tel. 972/380181 • Fax 972/381258 • 17490 LLANÇA
Registre d'Entitats Locals: 01170926



Davant meu

EL SECRETARI,

... / ...

des.

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



leu

:1, DEC R E T.- A la vila de Llançà a SlS d'agost de mil nou-'cents
noranta-un.

<B> AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (AlTEMPOROÀ)

vist l'expedient que s'instrueix a l'empar de
del Reglamerit de Dis�iplina Urbanistica per
determinades obres, de consolidaci6, sanejament i
en un solar C!.�1 carrer Colon propietat dei Sr.
DURAN. ' 0_

l'article 10
tal' realitzar
ornat públic,
JOSE ROSILLO

ATES que donat; el preceptiu tràmit d
'

audiència a

aquest no ha formulat cap arlegaci6 escrita.
l'interessat,

VIST i
: article 251, 2 del Decret --Legislatiu 1 de 12 de

de 1990 pel qual s'aprova el text ref6s dels textos
vigents a Catalunya en matèria urbanistica.
AQUESTA ALCALDIA, HA RESOLT:

juliol
legals

ier.- ORDENAR al senyor JOSE ROSILLO DURAN, la realitzaci6
dels treballs i obres que a continuaci6 es detallen, en base
a l'informe emés per l'Arquitecte Assessor Municipal:

a) Reparar els desperfectes del carrer Co16n, inclús
la reparaclo de la clavaguera.

b) Procedir a sanejar els murs l elements perillosos -

existents com teules i envà.

c) Procedir a un correcta vallat del solar mitjançantl'execuci6 d'una paret arrebossada i pintada que impedeixi el -

el pas al solar i la vista del mateix, a la vegada que resulti -

estèticament correcte.

d) Amb caràcter indicatiu es fa avinent al senyor Ro-
sillo que a causa del estat en que han quedat les parets mitge
res veïnes, seria necessàri que adoptés les mesures més elemen
tals per evitar molèsties als veïns. Aquestes mesures es podenlimi tar a desviar L" aigua de la mitgera que està situada sota
de la pendent, impedint que s' acumuli contra aquesta mitgerai repasar els forats, arrebossar els forats pels que es puguinfiltrat humitats.

2on.- Els anteriors treballs hauràn d'executar-se dintre del
termini d'un mes a comptar de la data de la rebuda de la presentresoluci6.

. ... /

Av, Europa n.? 37 • Tel. 972/380181 • Fax 972/381258 • 17490 LLANÇA
Registre d'Entitats Locals: 01170926
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3er.- ADVERTIR al senyor ROSILLO que l'incompliment de realitza
ClO de les obres assenyalades en el punt 1er. en el termini
.i nd ic at. en el punt 2on. comportarà que aquestes siguin executa

des pel propi Ajuntament pel sistema d'execució subsidiària,
amb les despeses a càrrec de la propietat.
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, davant meu el Secretari que certifico.

Davant meu

EL SECRETARI,
L'ALCALDE;

,

<
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<W> AJUNTAMENT DE LLANÇA IALTEMPOROÀ¡

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

VIST l'informe emés per la policia Local i el Cap Local de Sanitat
de data 10 d

'

agost d
'

enguany, l informe de I." Arqui tecte Assessor
Municipal de data d

'

avui, en relació a I." edifici situat al carrer

Cabrafiga n6m. 10, propietat de CONSTRULER, S.A.

ATES que dels mateixos s 'ha constatat que- e·l"""' ·local._·_de I." antic
bar anomenat NEI Pirata- situat a la planta primera de' l'esmentat
edifici, està amb les portes obertes i trencades, amb l'accés
lliure a qualsevol persona, i. el seu interior ple de 'deixalles
i trastos vells, que quan plou tapona els desguassos, filtrant
I." aigua de pluja a través del forjat a l'interior de la discoteca
NNitN situada en la part inferior de l'edifici; tot la qual comporta
un greu problema de salubritat i seguretat p6blica.

Aquesta Alcaldia, en 6s de les atribucions que li confereix l'articl
51.1. j) de la Llei 8/1987 de 15 d'abril, municipal i de RègimLocal de Catalunya.,

HA RESOLT:

ler.- COMUNICAR a CONSTRULER, S.A. que en virtud de l'autorització
atorgada a aquest Ajuntament en data d'avui, es procedirà a tapiar
provisionalment l'entrada del local de l'antic bar NEI Pirata-.

20n.- REQUERIR a CONSTRULER, S.A. perqu� dintre del termini de
cinc dies, comptats a partir de la rebuda de la notificació de
la present resolució, procedeixi a netejar i sanejar l'interior
del antic bar abans esmentat, al objecte de guardar la salubritat
pùb Li c a , i a tapiar de forma def ini ti va les oberturas del esmentat
local, al objecte d'evitar l'entrada al mateix de persones aliènes.

3er. - REQUERIR a CONSTRULER, S. A. per què abans del 3 O de setembre
d'enguany, aporti a aquest Ajuntament un estudi t�cnic que garanteixla seguretat dels forjats i l'estanqueitat de les terrasses,
advertint-lo de l'obligatorietat. d'efectuar les obres nec e s s ar i.e s
a tal fi.

4rt .
- ADVERTIR a CONSTRULER, S. A. que transcorregut els esmentats

terminis sense haver donat compliment a la requerir, aquestaAlcaldia iniciarà les accions legalment establertes, per garantirla salubritat l seguretat p6blica, en relació a l'edifici de
refer�ncia.

. .. / ...



· .. / ....

COMPLEIXI'S la resol ució anterior l nmot i f iqu i
:

s en forma legal
a l'interessat.

Ho mana i signa en Josep Mª Salvatella i Suñer, Alcalde de Llançà,
davant meu el Secretari accidentál qûe.certifico.

L'ALCALDE, davant meu

EL SECRETARI ACCTAL,



AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPOROA)

Il

l,

DEC RET. - A la vila de Llançà a dinou d
"

agost de mil
nou-cents noranta-un.

VIST L" expedient sancionador núm. 07/91, incoat a el senyor
SILVERI RIERA i NEGRE en virtud del decret d'aquesta Alcaldia
de data 21 de juny de proppassat, per haver col:locat dues
jardineres en la calçada del carrer la Creu núm. 16, davant
l'hostal NBeri N, sense la preceptiva llicència municipal.
ATES que, posat de manifesat l'expedient per a la presentació
d'al:legacions al tràmit de plec de càrrecs, l'interessat
no el contesta, si bé dintre del periode per ha fer-ho,
va instar llicència municipal.
ATES que la Comissió de Govern en seSSlO del 27 de juny
proppassat, va atorgar al senyor SILVERI RIERA 1 NEGRE,llicència municipal per col:locar les dues jardineres que
varen ser objecte de l'inici d'aquest expedient.
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: DECLARAR el sobresseïment de l'expedient sanciona
dor núm. 7/91 incoat al senyor SILVERI RIERA i NEGRE, d'acord
amb la proposta de resolució de I." Instructor de L" expedient,de data 6 d'agost de 1991.

COMPLEIXI'S la resolució anterior 1 not i.f iqu.i "

s en forma
legal a l'interessat.

Ho mana i signa en Josep Mª
President de l'Ajuntament de
pr incipi assenyalat, davant
que certifico.

Salvatella 1 Suñer, Alcalde
Llançà, en el lloc i data al
meu el Secretari accidental

davant meu

EL SECRETARI ACCTAL;

Av. Europa n.? 37 • Tel. 972/380181 • Fax 972/381258 • 17490 LLANÇA
Registre d'Entitats Locals: 01170926
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G> AJUNTAMENT DE LLANÇA (ALTEMPORoA:

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

RESULTANT que dels informes emesos pels corresponents serveis

d'aquest Ajuntament, consta que el terreny situat al carrer la

Selva núm. 27, cantonada carrer Ebre, propietat del senyor JO

SE LUIS VILAS RODRIGUEZ es troba pl¿ de malesa i deixades lo

qual suposa un greu risc i perill d'incendi.

VIST l'article 251 del Decret Legislatiu núm. 1 de 12 de juliol
de 1990, pel qual s' aprova el Text Refós dels textos legals
vigents a Catalunya en matèria urbanística, del qual resulta

que els propietaris de terrenys, urbanitzacions, edificacions i
rètols, tindràn que tenir-los' en condicions de seguretat,
salubritat i ornat públic.

.

AQUESTA ALCALDIA, HA RESOLT:.

ler.- REQUERIR al senyor JOSE LUIS VILAS RODRIGUEZ perquè en el
termini de quinze dies, comptats des de la data de la rebuda de
la present notificació procedeix a netejar el terreny esmentat.

2on. - ADVERTIR al senyor VILAS que en cas d'incompliment del

reqùerit es procedirà a fer-ho pels corresponents serveis
ct' aquest Ajuntament, fent ús del sistema s' execució subsidià
ria, amb les despeses a càrrec de la persona propietaria ·del

terreny.

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

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

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

el Secretari que certifico.

Davant meu

SECRETARI,

AvEuropa n.v S? • TeL 972/380181 • Fax972/381258 • 17490LLANÇA
Registre d'Entitats Locals: 01170926
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AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

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

RESULTANT que dels informes emesos pels corresponents serveis
d'aquest Ajuntament, consta que el terreny situat al carrer la
Selva núm. 27, cantonada carrer Ebre, propietat del senyor JO
SE LUIS VILAS RODRIGUEZ es troba plá de malesa i deixades lo

qual suposa un greu rlSC i perill d'incendi.

VIST l'article 251 del Decret Legislatiu núm. 1 de 12 de juliol
de 1990, pel qual s' aprova el Text Refós dels textos legals
vigents a Catalunya en matèria urbanística, del qual resulta

que els propietaris de terrenys, urbanitzacions, edificacions i
rètols, tindràn que tenir-los' en condicions de seguretat,
salubritat i ornat públic.

AQUESTA ALCALDIA, HA RESOLT:

ler.- REQUERIR al senyor JOSE LUIS VILAS RODRIGUEZ perquè en el
termini de quinze dies, comptats des de la data de la rebuda de
la present notificació 'procedeix a netejar el terreny esmentat.

2on. - ADVERTIR al senyor VILAS que en cas d'incompliment del

reqùerit es procedirà a fer-ho pels corresponents serveis
d

'

aquest Ajuntament, fent ús del sistema s' execució subsidià
ria, amb les despeses a càrrec de la persona propietaria 'del

terreny.

COMPLEIXI'S la resolució anterior 1 notifiqui's en forma legal
a l'interessat.

Ho mana 1 signa en Josep Mª Salvatella i Sufie r, Alcalde de

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

el Secretari que certifico.

L'ALCALDE, Davant meu

SECRETARI"
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4D> AJUNTAMENT DE LLANÇÀ IALTEMPORDÀ¡

DEC R E T.- A la vila de Llançà a divuit de setembre de mil nou-cents noranta-un.

ATÈS que per decret d'aquesta Alcaldia de data 12.08.1991, es va requerir
a CONSTRULER, S.A. perquè en el termini de cinc dies, procedis a netejar
i sanejar l'interior de l' antic bar "El Pirata" situat al carrer Cabrafiga
núm. 10, 1er. pis, i a tapiar de forma definitiva les oberturas de l'esmentat
edifici, a l'objecte d'evitar l'entrada al mateix de persones aliènes.

ATÈS que notificat l'anterior decret a l'interessat en data 16.08.1991.

ATÈS que fins el dia d' avui, i segons informe que consta en l' expedient,
no s'ha procedit per part de CONSTRULER , S.A. a donar compliment al requeri
ment abans esmentat.

Aquesta Alcaldia, es ús de les atribucions que li confereix l' article 51.1.
j) de la Llei 8/1987 de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya:
HA RESQLT:

.

1er.- REQUERIR novament a CONSTRULER, S.A. perquè dintre del termini de CINC
DIES, comptats a partir de la rebuda de la present resolució, procedeixi
a sanejar i netejar l'interior de l' antic bar "El Pirata" i també l'interior
de l'habitatge pel qual s'accedeix pel carrer Cabrafiga núm. 10.

20n.- REQUERIR a CONSTRULER, S.A. perquè dintre del mateix termini assenyalar
en el punt anterior, procedeixi a tapiar a tancar de forma correcta de manera

que s'impedeixi l'accès a persones aliènes a la propietat, les obertures
de l' antic bar "El Pirata" i també la porta de l' escala que dona accés al
pis situat al carrer Cabrafiga núm. 10, pels mateixos motius.

3er.- ADVERTIR a CONSTRULER, S.A. que en cas d'incompliment de Lo requerit
anteriorment, aquest Ajuntament, i fent dels sistema d' execució subsidiària,
procedirà a realitzar a costa de l'interessat, els treballs necessàris per
restablir la salubritat i seguritat públicas, en relació a l'edjfici de refe
rència, prev i a autorització d' entrada a domicili al Jutjat d'Instrucció de
Guàrdia de Figueres.

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'Ajunta
ment de Llançà, en el lloc i data al principi assenyalats., davant meu el
Secretari que en dono fe.
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(J'> AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPOROAl

DEC R E T.- A la vila de Llançà, a divuit de setembre de mil nou-cents

noranta-un.

VIST l'informe emés per l'Arquitecte Assessor Municipal, de data 6 de

setembre de 1991, del qual resulta que estant les obres del sector de
Fane II practicament acabades, es dona la circumstància de que la societat

AGOAS FANE, que en explotació el subministre d' aigua potable de la zona,
i que per conveni subscrit amb aquest Ajuntament el 20 de març de 1989,
té l'obligació de efectuar les reparacions necessàries en la xarxa i

les oportunes escomeses a les diferentes propietats, no ha efectuat les

reparacions necessàries i existeix un important nombre de claus de pas
d'escomeses situades a les voreres del sector Fane que no han estat acabades
fal tant la co l.Locac

í ô

de la tapa i l' ajust de les lloses de la vorera.

Aquesta negligència en el seu aspecte real presenta una important quantitat
de forats que inclus resulten perillosos j a que es podria produir lesions
a la circulació peatonal.

VISTES les facultats que em confereix l'article 51.1 j) de la Llei 8/1987,
de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya, aquesta Alcaldia

HA RESOLT:

1er.- REQUERIR a AGUAS FANE, perquè dintre del termini d'un mes, procedeixi
a deixar t.o t e sll e s claus de pas d' escomeses del sector de Fane II, inclòs
en el conveni subscrit el 20 de març de 1989, en perfectes condicions
d' acabat, s e gu í.nl les indicacions contingudes en l'informe de l' Arqui tecte

Assessor Municipal, relatat al principi.

2ón. - ADVERTIR A AGUAS FANE, que en cas d'incompliment del requerit en

el termini assenyalat, aquest Ajuntament fent ús del sistema d' execució
subsidiària, procedirà a les reparacions pertinents, per tant de prevenir
possibles accidents, amb les despeses a càrrec de AGUAS FANE.

COMPLEIXI'S la resolució anterior i notifiqui's en forma 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 assenyalats al principi,
davant meu el Secretari que certifico.

L'ALCALDE;

Av.Europan.037· Tel. 972/380181 • Fax972/381258 • 17490LLANÇA
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AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPOROA)

o E CRE T. - A la vila de Llançà a trenta de setembre de
mil nou-cents noranta-un.

VIST l'informe emés per la Policia Local d
'

aquest Aj untament
de data 17.09.1991, en el que s'acredita que el senyor JACQUES
VIMONT, ha pintat de color groc la vorada i ha construït
una rampa de formig6, davant el garatge que té al carrer
Ram6n Llul núm. 5.

ATES que dels antecedents obrants en aquest Ajuntament,resulta que el senyor VIMONT no ha obtingut el permis municipal
ATÈS pel que fa referència a la rampa, que la mateixa lncom
pleix L" article 2n. 1 de I." ordenança de policia i Bon Govern
aprovada per aquest Ajuntament.

Aquesta Alcaldia, en ús de les facultats que em
l'article 51, j) de la Llei 8/1987, de 15 d'abril,
i de Règim Local de Catalunya,
HA RESOLT:

confereix
Municipal

ler.- REQUERIR al senyor JACQUES VIMONT, perquè dintre del
termini de deu dies, procedeixi a t.reure el pintat. de color
groc de la vorada l la rampa de formig6 que ha in-s-t-al:lat -

.

davant. el g�ratge de la seva propiet.at situat al carrer
Ram6n Llull numo 5.

20n. - ADVERTIR al senyor VIMONT, que transcorregut L" anterior
termini sense haver donat compliment. a lo requerit, els
treballs seràn realitzat.s per aquest. Ajuntament, fent us
del sistema d'execuci6 subsidiària.
COMPLEIXI'S la resoluci6 anterior l notifiqui's en forma
legal a l'interessat.
Ho mana l slgna en Josep Mª Salvatella i Suñer, Alcalde
de l'Ajunt.ament de Llançà, en el lloc i data al principiassenyalats, davant meu el Secretari accidental que certifico.

L'ALCALDE, Davant meu

EL SECRETARI ACCTAL.
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� AJUNTAMENT DE LLANÇA (ALTEMPORDA¡

DEC RET .- A la vila de Llançà, a vuit d'octubre de mil nou-cents noran
ta-un •

VIST l'expedient sancionador núm. 5/91 , incoat a ANA HERNANDEZ, en virtud
del decret d'aquesta Alcaldia de data 17 de juny de 1991, per infracció de
l'ordenança de Policia i Bon Govern aprovada per aquest Ajuntament.

ATÈS que, posat de manifest l' expedient per a la presentació d' al·legacions al
tràmit de plec de càrrecs l'interessada no el contesta.

ATÈS que no consta que s' hagin presentat al·legacions 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 una sanció consistent en ua mul ta de CINC MIL PESSETES
(5.000 PTA) a la senyora ANA HERNANDEZ, per la comissió d'una infracció a
l'article 70è. paràgraf segon, de l'ordenança abans esmentada.

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 assenyalats, davant meu
el Secretari que certifico.

davant meu

SECRETARI,

Av. Europa n.o 37 • Tel. 972/380181 • Fax 972/381258 • 17490 LLANÇA
Registre d'Entítats Locals: 01170926
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<Œ9 AJUNTAMENT DE LLANÇA IAlTEMPOADÀ)

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

Un cop vist l'informe emàs a Figueres en data 2 d'octubre de 1991

per la Ponència Tècnica Comarcal, en tràmit de qualificació de la
s o L'l

í

c t tud de llicència municipal incoada per CAIXA D' ESTALVIS DEL

PENEDÈS, per la Lriat à'l-Lac Ló d' una oficina bancària a la Plaça
Major núm. 5------------, segons el qual hom procedeix a qualifi
car l'esmentada activitat com a potencialment molesta informant-la
FAVORABLEMENT amb condicions.

AQUESTA ALCALDIA,

D E e RET A :

Primer.- CONCEDIR l'esmentada llicència d t í

n s t a l-Lac
í ó

d'una ofici
na bancària a la Plaça Major núm. 5.

Segon.- CONDICIONADA a) A que l'arxiu i sala d'equips d'aire
acondicionat han de ser sector d'incendis R.F. 120 ..

I a l' acompliment de les mesures correctores que figuren en el

projecte tècnic de l'expressada activitat unit a l'expedient.

En cas cas es podrà començar a exerc i r-se l' ac tivi tat abans
'éf' haver-se obtingui- l_!::Je t�.'� �(')mr)r�,\'-f'lc::ic Îdvorarl e .

Per obtenir aquesta acta el peticionari haurà de sol'lici tar de

l'Ajuntament que efectui l'oportuna visita d'inspecció. A la
ao Fl

í

c
í

tud s' acompanyarà una certificació del Tècnic Director de
les obres i insta�lacions, en la que s'especifiqui la conformitat
de les mateixe a la llicència que les ampara.

Les obres i treballs d' .í ns ta.lLac
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.

NOTIFIQUI'S a l'interessat el
indicant els recursos que hi
llicència desprès que hagin
corresponents.
Manat i signat pel senyor Alcalde en el lloc i data assenyalats al

nt meu, el Secretari que certifico.

present decret d'aquesta Alcaldia

corresponguin i esteneu l' oportuna
estat pagats prèviament els drets

Tel. 972/380181 • Fax 972/381258
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4D> AJUNTAMENT DE LLANÇA (ALTEMPOROA¡

DEC RET .
- A la vi la de Llançà a quatre de novembre de

mil nou-cents noranta-un.

Vist l' expedient sancionador núm. 06/91, incoat a ERNEST WITZEL
i DANIELLA GROUND, en virtud del decret d'aquesta Alcaldia
de data 07.06.1991, per tenir uns gosso sueltos a la via pública
causant molèsties als veïns.

ATÈS que, posat
d' a l-Le gac

í

ons al
no el contesten.

ATÈS que no consta que els interessats hagin presentat a l-Le gac
í

ons

a la Proposta de Resolució.

de manifest
tràmit del

l' expedient per a la

plec de càrrecs, els
presentació
interessats

CONSIDERANT que no han quedat desvirtuats els fets que moti ven

llexpedient 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 Ajuntrunent, i tota la resta de normes jurídiques
de general aplicació, i fent ús de les facultats que per aquesta
legislació m'han estat conferides,
HE RESOLT: Fer ADVERTIMENT als senyors ERNEST WITZEL i DANIELLA
GROUND que en cas de r-e

í

nc í.dènc
í

a sobre els mateixos fets o

similars, i prèvia l'instrucció del corresponent expedient,
la sanció que.s'imposaria seria econòmica.

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

Davant meu

SECRETARI,

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

L'ALCALDE,

Av. Europa n.? 37 • Tel. 972/380181 • Fax 972/381258 • 17490 LlANçA
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�, AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)V/

DEC R E T.- A la vila de Llançà a quatre de novembre de mil nou-cents noranta-un .

Un cop vist l'informe emès a Girona per la Comissió Terri torial
d'Indústries i Activitats Classificades, en data 03.10.1991 , entràmi t de qualificació de la sol-lici tud de llicència municipalincoada per MIQUEL VILA RUIZ, per a la INSTALLACIÓ D'UN GRUP DEPRESSIÓ PER A CENTRE D'IMMERSIÓ al carrer La Farella núm. 25 , se
gons el qual hom procedeix a qualificar l'esmentada activitat com
a MOLESTA per sorolls i PERILLOSA EN GRAU D 'ACCEPTABILITAT perexplosió informánt-la FAVORABLEMENT amb condicions.

AQUESTA ALCALD¡A� �

D E e RET A. o:.

Primer. - CONCEDIR l' esmentada llicència d' r n s t aLl ac
í

ó

de un GRUP
DE PRESSIÓ PER A CENTRE D'IMMERSIÓ, al carrer La Farella núm. 25.

Segon.- CONDICIONADA 1. - A la Ln s t aLl ac
í ó

d' un hidrant de 100
mm. (/) degudament senyalitzat, llevat que a menys de 100 mts. jaeci s t í s un hi drant i ns t a lLa t i senyal i tzat, 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 cas 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 efectui l'oportuna visita d'inspecció. A la
sol-licitud s'acompanyarà una certificació del 'I'è c n

í

c Director de
les oo r-e s i Lrrs t.a L'Lac

í

on s , en la que s
I

especifiqui La conformi tat
de les mateixe a la llicència que les ampara.

Les obres i treballs d' .í n s t a Ll ac
í

ó

dels condicionants anteriorshauràn d' estar acabades dintre del termini d' un mes, comptat des
de la data de la rebuda de la present resolució.

. ... / .....
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NOTIFIQUI'S al' interessat el
indicant els recursos que hi
llicència desprès que hagin
corresponents.

present decret d'aquesta Alcaldia

corresponguin i esteneu l' 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'A L CAL DE, Davant meu

EL SECRETARI,



*'*

<ŒJ> AJUNTAMENT DE LLANÇA (ALTEMPORDÀ¡

DEC RET .
- A la vi la de Llançà a dotze de novembre de mi 1

nou-cents noranta-un.
VIST l'expedient sancionador núm. 03/91, incoat a COBRACON,
S.A. en virtud del decret d'aquesta Alcaldia, per no haver
donat compliment al requeriment de traslladar quinzenalment
de lloc el contenidor que tenia al carrer Gardissó, davant
el núm. 13.

ATÈS que posat
d' al-legacions al
el contesta.

ATÈS que si consta que es varen presentar al-legacions al tràmi t
de la Proposta de Resolució, i en les quals l'interessat manifesta

que al no coincidir el dia de servei del camió que teni a que
fer el trasllat, no es va poder fer.

de manifest
tràmit del

l'expedient per
plec de càrrec,

a la presentació
l'interessat no

VISTA la Llei 8/1987, 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:

DECLARAR el sobreseiment de
incoat contra COBRACON, S.A.

per l'interessat.

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

l'expedient sancionador núm. 03/91
acceptant les a�legacions formulades

Davant meu

EL SECRETARI,

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 assenylat
davant meu, el Secretari que en dono fe.
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AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDA)

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 1991.

Llançà, 31 de desembre de 1991

ELSECRETARI
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Registre d'Entitats Locals: 01170926



 



 


