
RESOLUCIONS I DECRETS DE L'ALCALDIA

ANY 1992



 



..

� AJUNTAMENT DE LLANÇA IALTEMPORDÀ¡

AJUNTAMENT DE LLANÇÀ
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DILIGÈNCIA D'OBERTURA.- En el present Llibre figuren transcrites les
Resolucions i Decrets de l'Alcaldia amb numeració correlativa des del Ir. de gener
al3I de desembre de 1992; legalitzant-se cada foli amb la rúbrica del Sr. President i

segell de la Corporació.
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� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDA)

...

ATES que el senyor MIGUEL LORENTE MONES ha realitzat

obres' consistents en construcció de garatge envaint la -

zona de reculada de 3 mts., la sol.licitud del qual va

ser denegada, amb el present decret RESOLC:

1r.- Que s'incoï expedient sancionador al Sr. MIGUEL

LORENTE MONES, Fromotor; Sr. MIQtJEL ESCARFANTER en repr,g

s errt.ac i.ó d'E:GI1VIICA S.A., contractista; i Sr. JOSEF SAURA

i LINARES, Arquitecte, per determinar la responsabilitat
administrativa en què hagi pogut incórrer.

2n.- Designar instructor del procediment al senyor -

Laureà gerra i Cisneros, i secretària la senyora Blanca

Garriga i Manera, 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.

Llançà, 15 de gener de 1.992.

Davant meu

L'Alcalde,

/
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� AJUNTAMENT DE LLANÇA (ALTEMPORDÀ¡

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

VIST l'expedient sancionador nÚID. 04/91, incoat al senyor MARIO ANNUli
ZIATA, en virtut del decret d'aquesta Alcaldia de data 12-6-91, per
ocupar la via pública del Passeig Marítim amb taules i cadires, da
vant l'establiment "Pizzeria le Provençallt, sense permís municipal.

Ates que, posat de manifest l'expedient per a la presentaci6 d'al.l�
gacions al tràmit del plec de càrrecs, els interessats no el contes
ten.

ATES que no consta que els interessats hagin presentat al.legacions
a la Proposta de Resoluci6.

CONSIDERANT que no han quedat desvirtuats els fets que motiven l'ex
pedient incoat.

VISTA la Llei 8/87, de 15 d'abril, Municipal i de R�gim Local de Ca
talunya, la Llei de Procediment Administratiu de 17 de juliol de ---

1958, l'ordenança de Policia i Bon Govern aprovada per aquest Ajuntª
ment, i tota la resta de normes jurídiques de general aplicaci6, i -

fent ús de les facultats que per aquesta legislaci6 m'han estat con
ferides.

HE RESOLT: Fer ADVERTIMENT al senyor MARIO ANNUNZIATA que en cas de
reincid�ncia sobre els mateixos fets o simila�s, m pr�via la instru�
ci6 del corresponent expedient, la sanci6 que s'imposaria seria eco
nòmica.

COlYIPLBIXI'S la resoluci6 anterior i notifiqui's en legal forma a 1 'in
teressat.

Ho mana i signa En Josep M. Salvatella i Suñer, Alcalde-President de
l'Ajuntament de Llançà, davant meu el Secretari que ho certifico.
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D E e R E T.- A la Vila de Llançà, a vint-i-sis de febrer de mil
nou-cents noranta-dos.

RESULTANT que de l'informe emès per la Policia Local d'aquest -

Ajuntament, consta que el terreny situat a la cantonada dels c�
rers Roger de Llúria i Joan Maragall, propiatat del Sr. GABRIEL
SALVAT i DUCH, està ple de cotxes en estat de ferralla.

VIST l'article 251 del Decret ,egislatiu núm. 1 de 12 de juliol
de 1.990, pel qual s'aprova el Text rtef6s dels textos legals vi
gents a Catalunya en matèria urbanística, del qual resulta que -

els propietaris de terrenys, urbanitzacions, edificacions i rè
tols, tindran que tenir-los en condicions de seguretat, salubri
tat i ornat públic.
AQUESTA ALCALDIA, HA-RESOLT:

1r.- REQUERIR al senyor GABRIEL SALVAT DUCH perquè en el termini
de quinze dies, comptats des de la data de la rebuda de la pre
sent notificaci6 procedeixi a netejar el solar esmentat.

2n.- ADVERTIR al senyor Salvat que en cas d'incompliment del re

queri� es procedirà a fer-ho pels corresponents serveis d'aquest
Ajuntament, fent 1s del sistema d'execuci6 subsidiària, &�b les
despeses a càrrec de la persona propietària del terreny.
COMPELIXI'S la resoluci6 anterior i notif:Lqui's en forma legal a

l'interessat.

Ho mana i signa en Josep ill. Sâlvatella i Suñer, Alcalde de Llan-

çà, en el lloc i data al principi assenyalats, davant meu el Se- l' \
cretari Que certifico.

I
I

AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPOROA)
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� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPOAOA¡

DEC RET .- A la vila de Llançà a vint-i-vuit de febrer de
mil nou-cents noranta�os.

ATES que pels corresponents serveis d'aquest Ajuntament, s'ha
comprovat que els senyors JEAN ANDRE GABARD i �UffiIE FRANCE LE
IvIASSON regenten el restaurant "Xaloc" situat al carrer Palan

driu, sense haver tramitat la corresponent llic�ncia munici
pal de canvi de titularitat i han instal.lat un rètol a la fa
çana de l'esmentat restaurant sense la preceptiva llic�ncia -

municipal.

AQUESTA ALCALDIA, HA RESOLT:

1r.- REQUERIR als senyors JEAN ANDRE GABARD i MARIE FRANCE LE
MASSON, perqu� dintre del�rmini de deu dies comptats a par
tir de la rebuda del present decret, tramitin davant d'aquest
Ajuntament la sol.lici tud de canvi da-titularitat al seu fa
vor de la llic�rtcia de restaurant.

2n.- REQUERIR als senyors JEAN ANDRE GABARD i MARIE FRANCE LE
MASSON, per-què : procedeixin a' retirar· el' r�tol' 'que hi 'ha -ina.:
tal.lat a la façana del Restaurant "Xaloc" sense la preceptiva
llic�cia municipal.

3r.- ADVERTIR als senyors J._·A. Gabard i M.F. Lemasson que -

l'incompliment del requerit en el termini assenyalat, compor
tarà l'inici d'expedient per a la clausura del local, sense -

perjudici de donar-ne compte als Serveis Territorials del De
partament de Comerç, Consum i Turisme de la Generalitat de Ca
talunya, als efectes s��cioP4dors que procedeixin.

COMPLEIXI 'S la resoluci6 anterior i notifiqui's en forma le

gal als interessats.

Ho mana i signa en JOSEP M. 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.
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� AJUNTAMENT DE LLANÇA (AlTEMPOROÀ)

DEC RET .- A la Vila d.e Llançà. el cinc de març de mil nou

cents noranta-dos.

D'acord amb l'informe emès per l'Arquitecte Assessor Municipal
de data 03.03.92, en relaci6 a la instal.laci6 d'OBRADOR DE -

PASTISSERIA, situat en el carrer Ebre núm. 6, del qual s6n ti

tulars JUAN CRUZ BURGUILLO i MANUEL DURAN MAURI.

DEC RET O:

Primer.- ATORGAR llicència municipal d'obertura i funcionament

de l'activitat d'OBRADOR DE PASTISSERIA al carrer Ebre núm. 6,
pel fet d'haver-se complert els requisits i adoptat les mesu

res correctores adequades.

Segon.- Comunicar aquest decret a la Comissi6 d'Indústries i

Activitats Classificades i als Serveis Territorials del Joc i

de l'Espectacle.

Ho mana i signa en Josep M. Salvatella i Suñer, Alcalde-Presi
dent 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.O 37 • Tel. 972/380181 • Fax 972/381258 • 17490 LLANÇA
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� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDA)

DEC R E T.- A la vila de Llançà el cinc de març de mil nou

cents noranta-dos.

D'acord amb l'informe emès per l'Arquitecte Assessor Municipal
de data 25.02.92, en relaci6 a la instal.laci6 de SUPERMERCAT

situat en el carrer Gardiss6 núm. 13, del qual és tittûar --

COMERBAL S.A.

DEC RET O :

Primer.- ATORGAR llicència municipal d'obertura i funcionament
de l'activitat de SUPERMERCAT en el carrer Gardiss6 núm. 13, -

pel fet d'haver-se complert els requisits i adoptat les mesu

res correctores adequades.

Segon.- Comunicar aquest decret a la Ponència Tècnica Comar
cal à�l Consell Comarcal de l'Alt Empordà.

Ho mana i signa en Josep M. 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.

L'Alcalde-President, Davant meu,
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<!D> AJUNTAMENT DE LLANÇA (ALTEMPORDÀ¡

DEC RET .- A la Vila de Llançà, el vint-i-sis de març de

mil nou-cents noranta-dos.

D'acord amb l'informe emès per l'Arquitecte Assessor Munici-
,

pal de data 24.03.92, en relaci6 a l'AMPLIACIO AUTOSERVEI
AMB CARNISSERIA situat en el carrer Bernat Metge núm. 16, del

qual és titular el Sr. MARIO VILA LOPEZ.

D E e RET O :

Primer.- ATORGAR llicència municipal d'obertura i funciona

ment de l'activitat d'AMPLIACIO AUTOSERVEI AMB CARNISSERIA en

el carrer Bernat Metge núm. 16, pel fet d'haver-se complert
els requisits i adoptat les mesures correctores adequades.

Segon.- Comunicar aquest decret a la Ponència Tècnica Comar

cal del Consell Comarcal de l'Alt Empordà.

Ho mana i signa en Josep M. Salvate11a i Suñer, Alca1de-Presi

dent de l'Ajuntament de Llançà, en el lloc i data al principi
assenyalats, davant meu, El Secretari,qua I�œrâifico.

L'Alcalde-President, Davann meu,

El Secretari,
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<tI!> AJUNTAMENT DE LLANÇA (ALTEMPORDA¡

DEC RET .- A la vila de Llanç� a dos d�abril de mil nou
cents noranta-dos.

VIST l'informe emès per la Policia Local d'aquest Ajuntament
en el qúe s'acredita que la senyora MARIE FRANCE LEMASSON, -

ti tular del restaurant "XALOC" situat al carrer Palandriu, -

ocupa amb taules i cadires la vorera del carrer Palandriu -

sense �icència municipal, davant l'establiment mencionat.

Aquesta Alcaldia en ús de les facultats que li confereix la
legislaci6 vigent.

HA RESOLT:

1r.- REQUERIR a la senyora MARIE FRANCE LEMASSON perquè en -

el termini de 24 hores, a partir de la rebuda del present e§
crit, procedeixi a retirar les taules i cadires amb les quals
ocupa la vorera davant l'establiment Restaurant "Xaloc" que
regenta al carrer Palandriu.

2n.- ADVERTIR a la senyora L�lASSON que en cas d'incompliment
del requeri� en el termini assenyalat, es procedirà a retirar
les taules i cadires pels corresponents serveis municipals, -

fent ús del sistema d'execuci6 subsidiària amb les·despeses a

càrrec de la Sra. lemasson i se'n donarà compte al Jutjat --

d'Instrucci6 de Guàrdia de Figueres, als efectes penals que -

procedeixin, per desobediència a l'Autoritat mUnicipal.
,

.

L'ALCALDE-PRESIDENT, Davant meu
L SECRETARI,

3r.- NOTIFIQUI'S la present resolcui6 a l'interessat, amb in
dicaci6 dels recursos que pot interposar, brgans.i terminis -

per a interposar-los.

Ho mana i signa en Josep lú. 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.

/
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� AJUNTAMENT DE LLANÇA (ALTEMPOflDAi

D E e RET .- A la vila de Llançà a dos d'abril de mil nou
cents noranta-dos.

VIST l'informe emès per la Policia Local d'aquest Ajunta--
ment, en el que s'acredita que la senyora ThUlRIE FRMiCE LE-
MASSON, titular del restaurant "XALOC" situat al carrer Pa
landriu, ha col.locat un rètol de ferro on s'hi llegeix --

"Chez Iûarie",sense llicència municipal i a poca altura, la
qual cosa representa un perill pels vianants; davant l'estª
bliment mencionat.

Aquesta Alcaldia en ús de les facultats que li confereix la
legislaci6 vigent.

HA RESOLT:

1r.- REQUERIR a la senyora :1iIARIE FRANCE LEMASSON perquè en
el termini de 24 hores a partir de la rebuda del present es

crit, procedeixi a retirar el rètol col.locat a la façana
-

de l'establiment restaurant "Xaloc-" que regenta al carrer -

Palandriu.

2n.- ADVERTIR a la senyora LEMASSON que en cas d'incom�li-
ment del requeri� en el termini assenyala�, -es procedirà-a
retirar el rètol pels corresponents serveis niunicipals, fent
ús -del sistema d'execuci6 subsidiària-amb les despeses a -

càrrec de la Sra. �emasson i se'n donarà compte al Jutjat -

d'Instrucci6 de Guàrdia de Figueres als efectes penals que
procedeixin, per desobediència a l'Autoritat municipal.

3r.- NOTIFIQUI'S la present resoluè±6 a l'interessat, amb -

indicaci6 dels recursos que pot interposar, brgans i termi
nis per a interposar-los.

Ho mana i signa en Josep M. Salvatella i Suñer, Alcalde-Pre
sident de l'Ajuntament de Llançà, en el lloc i data al prig
cipi assenyalats, davant meu el Secretari que certifico.

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

D E e RET .- A la vila de Llançà a dos d'abril de mil nou
cents noranta-dos.

VIST l'informe emès per la Policia Local d'aquest Ajuntament
en el que s'acredita que davant la ferreteria "GARBISSO", si
tuada en el carrer La Selva, hi ha permanentment tota classe
de ferros ocupant la via pública; i la nit del 21 al 22 de -

març d'enguany,va caure una planxa de ferro de les que hi ha
a la vorera al mig de la calçada, la qual cosa va causar di
ficultats a la circulaci6 i amb perill d'haver produit des-
gràcies personals.

Aquest� Alcaldia en ús de les facultats que li confereix la
legislaci6 vigent,

RA RESOLT:

1r.- REQUERIR al senyor JUAN PU'ERTOLLANO OLMO, en represent§:ci6 de G�qBISSO, S.A.L., perquè immediatament à la rebuda-
del present escrit procedeixi a retirar eilis ferros que ocU-
pen la via pública del carrer La Selva, davant l'establiment
ferreteria GARBISSO.

2n.- ADV��TIR al senyor PUERTOLL.��O que en cas d'incompliment
del requeri� en el termini assenyalat,_es procedirà a retirar
els ferros pels corresponents serveis municipals, fent ús -

del sistema d'execuci6 subsidiària amb les despeses a càrrec
de GARBISSO,S.A.L. i se'n donarà compte al Jutjat d'Instruc
ci6 de Guàrdia de Figueres, als efectes penals que procedei
xin per desobediència a l'Autoritat municipal.

]r.- NOTIFIQUI'S la present resoluci6 a l'interessat, amb in
dicaci6 dels recursos que pot interposar, òrgans i terminis
per a interposar-los.

Ro mana i signa en Josep M. Salvatella i Suñer, Alcalde-Pre
sident de l'Ajuntament de Llançà, en el lloc i data al prin
cipi assenyalats, davant meu el Secretari que certifico.

L'ALCALDE-PRESIDENT, Davant meu,
EL SECRETARI;

Av. Europa n.O 37 Tel. 972/38018-1 • Fax972/381258 • 17490LLANÇA
Registre d'Entitats locals: 01170926
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<Qt> AJUNTAMENT DE LLANÇA (ALTEMPORDÀ¡

DEC RET .- A la Vila de Llançà, el dos d'abril de mil

nou-cents noranta-dos.

D'acord a�b l'informe emBs per l'Arquitecte Assessor Muni

cipal de data 30.03.92, en relaci6 a la instal.laci6 de -

PARC D'ATRACCIONS INFANTILS a l'Avda. Pau Casals, s/n, del

qual és titular EL CAlVIP, S.C.

DECRETO

Primer.- ATORGAR llicència municipal d'obertura i funciona
ment de 1

'

activitat de PARC D'ATRACCIONS INFAJITTILS al'Av.

Pau Casals, s/n, pel fet d'haver-se complert els requisits
i adoptat les mesures correctores adequades.

Segon�- Comunicar aquest decret a la Ponència Tècnica Co

marcal del Consell Comarcal de l'AIt Empordà.

Ho mana i signa en Josep Ivl. Salvatella i Suüer, Alcalde

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

principi assenyalats, davant meu el Secretari que certifi-

co.

L'ALO DE-PRESIDENT, Davant meu,

EL SECRETARI

/
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<JD> AJUNTAMENT DE LLANÇA (ALTEMPOROÀ)

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

ATES que pels corresponents serveis d'aquest Ajuntament, s'ha
comprovat que el senyor FRANCISCO LOPEZ REYES ha obert un lo
cal destinat a transports de mercaderies en el carrer Gardis
s6 núm. 10, sense -haver tramitat la corresponent llicència mu

nicipal d'obertura.

AQUESTA ALCALDIA, HA RESOLT:

1r.- REQU&�IR al senyor FRM�CISCO LOFEZ REYES, perquè dintre
del termini de deu dies comptats a partir de la rebuda del -

present decret, tramiti davant d'aquest Ajuntament la llicèn
cia d'obertura al seu favor del local destinat a transports -

de mercaderies, sitl�t en el carrer Gardiss6 núm. 10.

2n.- ADVER::L'IR al s enycr- L6pez que 1 'incompliment del requerit
-

en el termini assenyalat, comportarà l'inici d'expedient per
a la clausura del local, sense perjudici de donar-ne compte -

als Serveis Territorials del Departament de Comerç, Consum i
Turisme de la Generalitat de Catalunya, als efect�s sanciona�
dors que es procedeixin.

COlVIFLEIXI'S la resoluci6 anterior i notifiqui' s en forma le
gal als interessats.

Ho mana i signa- en JOSEP M. qALVATELLA i Sm�ER, Alcalde-Pre
sident de l'Ajuntament de Llançà, en el Ioc i data al princi
pi assenyalats, davant meu, el Secre"tari que certifico.

E-pRESIDENT, Davant meu

EL SECRETARI,

Av. Europa n.o 37 • Tel. 972/380181 • Fax 972/381258 • 17490 LLANÇA
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� AJUNTAMENT DE LLANÇA (ALTEMPOROA¡

DEC RET .- A la vila de Llançà el deu d'abril de mil nou

cents noranta-dos.

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

pal de data 9.04.92, en relaci6 a-la instal.laci6 de DOS AS
SORTIDORS a l'estaci6 de servei de la dàrsena esportiva del
Port de Llançà, dels quals és titular el CLUB NAUTIC LLANÇ�.

DECRETO

Primer.- ATORGAR llicència municipal d'obertura i funciona-
ment de dos assortidors a l'estaci6 de servei de la dàrsena

esportiva del port pesquer i esportiu de Llançà, pel fet --

d'haver-se complert els requisits i adoptat les mestITes cor

rectores adequades.

SegÓn.- Comunicar aquest decret a la Ponència Tècnica Comar

cal del Consell Comarcal de 1 'Alt Empordà.'

Ho mana i signa en Josep M. Salvatella i Suñer, Alcalde-Pre
sident de l'AjwLtament de Llançà, en el lloc i data al prin
cipi assenyalats, davant meu el Secretari que certifico.

L'Alpalde-President, Davant meu,

SECRETARI

Av.Europan.037 • Tel. 972/380181 • Fax972/,381258 • 17490LLANÇA
Registre d'Entitats Locals: 01170026
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,� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

DEC R E T.-

A la Vila de Llançà, a quinze d'abril de mil nou-cents
noranta dos.

VISTA la documentació obrant en aquestes dependencies
en la que s'acredita que la Sra. MARIA EMILIA BOURG
la via pùblica en la Plaça del Port sense la
llicència municipal •.

ATES que la Sra. Bourg té pendent de pagament la
liquidació del preu pùblic per Ocupació de la Via Pùblica de
l'any 1.991.

Aquesta Alcaldia, HA RESOLT:
ir. REQUERIR a la Sra. Maria Emilia Bourg, perqué en

el termini de 24 hores, faci efectiu el deute que té amb
l'Ajuntament corresponent a l'ocupació de la Via Pùblica 1.991.

2n. REQUERIR a l'esmentada Sra. Bourg, perqué abans de
fer qualsevol ocupació en terreny pùblic, presenti la
corresponent sol.licitud, acompanyada de la corresponent
declaració d'alta de l'Impost d'Activitats Económiques.

3r. ADVERTIR a la Sra. Bourg, que l'incompliment de
qualsevol determinació del present decret, comportarà la retirada
per part dels serveis municipals, dels elements que es trobin a
la via pùblica, sens perjudici d'iniciar el corresponent
expedient sancionador.

municipals,
ve ocupant
corresponent

Ho mana i signa el Sr. JOSEP SERRADELL i PACAREU,
Alcalde acctal., de l'Ajuntament de Llançà, en el lloc i data
assenyalat inicialment, davant meu, el Secretari de que dono fe.

L'Alcalde, vant meu:

Secretari,

Av. Europa n.o 37 • Tel. 972/380181 • Fax 972/381258 • 17490 LLANÇA
Registre d'Entitats Locals: 01170926
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<QJ> AJUNTAMENT DE LLANÇA (ALTEMPORDÀ¡

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

cents noranta-dos.

D'acord amb l'informe emès per l'Arquitecte Assessor Municipal
de data 14.04.92, en relaci6 a la instal.laci6 de PASTISSERIA

CROISSANTERIA, situada en el carrer Castellar núm. 31, del que

és titular el senyor JAm�E GUISSET i POCH.

DECRETO

Primer.- ATORGAR llicència municipal d'obertura i funcionament

de l'activitat de PASTISSERIA-CROISSANTERIA al carrer Castellar

núm. 31, pel fet d'haver-se complert els requisits i adoptat -

les mesures correctores adequades.

Segon.- Comunicar aquest decret a la Ponència Tècnica Comarcal

del Consell Comarcal de l'Alt EmporQà.

Ho mana i signa en Josep M. -Salyate-lla- i_ Suñer, Alcalde-Presi-
- - - -

dent_ de 1 'Ajuntament de Llan_çà, en el lloc i .d.at.a al principi
assenyalats, davant meu, el Seëretári que certifico.

__

L '_Al_calde-President, Davant meu

Av.Europan.037 • Te1.972/380181 • Fax972/381258 • 17490LLANÇA
Registre d'Entitats Locals: 01170926
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4D> AJUNTAMENT DE LLANÇA (ALTEMPOROA)

DEC RET .- A la vila de Llançà a quinze d'abril de mil nou

cents noranta-dos.

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

data 12 d'abril de 1.992 en el que es fa constar que en el Bar
KGB dels Srs. CLAUDIO GRANDE HElli�ANDEZ i ANTONIO CORTES APARI

CIO,- el mateix dia de l'informe tenien música en funcionament

fora de l'horari autoritzat i molestava els veins.

Amb el present-decret RESOLC:

Primer.- Que s'incoï expedient sancionador als Srs. CLAUDIO --

GRÀ.J.�DE HERNAl'l"DEZ i ANTONIO CORTES APARICIO per det erminar la

responsabilitat administrativa en què hagi pogut incòrrer.

Sëgbn�-- Désigna}::!--;in�tructor de L"êxpedient al senyor. JOSEP SER

RADELL i PACAREU, i Secretària a la senyora BLANCA GARRIGA i WiA

NERA, Regidor i Aux. Administrativa re$pectivament d'aquest Ajun
tament, als quals serà notificat en forma legal aquest nomena--

- men�, i també, es notificarà a les persones inculpades als efec

tes de recusació, si creuen que hi ha causes legítimes per fer

ho.

Ho mana i signa en JOSEP 1\1. SALVATELLA i SLJ.GER, Alcalde-Presi-

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

principi, davant meu el Secretari que certifico.

,

CALDE, Davant meu,

Av. Europa n.o 37 • Tel. 972/380181 •
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� AJUNTAMENT DE LLANÇA (ALTEMPORDÀ)

AQUESTA ALCALDI�, HA RESOLT:

1r.- REQUERIR al senyor JOSE MARTINEZ DE LA CRUZ perquè en el

termini de QUINZE DIES, comptats des de la data de la l"ebuda -

de la present notificació procedeixi a retira� l'esmentat es

caló.

D E e RET .- A la vila de Llançà a vint-i-un d'abril de mil

nou-cents noranta-dos.

ATES que pels corresponents serveis municipals, s'ha compro
vat que el Sr. JOSE MARTINEZ DE LA CRUZ, davant la vivenda

situ�da al carrer Estrella núm. 1, ha col.locat Q� escaló -

el qual sobresurt de la façana.

2n.- ADVERTIR al senyor IYiartínez que en cas d'incompliment -

del requerit, es procedirà a l'inici_d'expedient sancionador.

COlfŒLEIXI'S la resolució ante�ior- i-notifjqui's en forma le-

gal a l'interessat.

Ho mana i signa en Josep NI. Salvatella i Suí1.er, Alcalde de -

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

el Secretari que certifico.

L' Dávant meu,

Av. Europa n.o 37 • Tel. 972/380181 • Fax 972/381258 • 17490 LLANÇA
Registre d'Entita1s Locals: 01170926



AJUNTAMENT DE LLANÇA (ALTEMPOROA)

-_ ..
, ...... ,','

D E e R E T.- A la vila de Llançà � vint-i-un d'abril de mil

nou-cents noranta-dos.

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

pal de data 14.04.'92, en relaci6 a la instal.laci6 de FLECA,
situada al carrer Nicolás Salmer6n núm. 12, de la qual és ti

tular AGRUPACIO Plu"l"ADERA AiVIPlJrtDAN1�SA, S.A.

DECRETO

1r.- REQUERIR a AGRUPACIO PANADERA .AI\lPURDiil'ŒSA, S.A., perquè
en el termini d'lli� mes adeqUin les obres al projecte presen
tat.

2n. - ADVE..'iTIR a AGRUPACIO PANADERA AL'J?URDAI'l'ESA, S .A. que -

l'incompliment del requerit en el termini assenyalat, compo�
tarà l'inici d'expedient per a la clausura del local, sense

perjudici de donar-ne compte als Serv eis T'erritorials del De

partament de Comerç, Conslli� i Turisme de la Generalitat de -

Catalunya, als efectes sancionadors que procedeixin.
COiHPLEIXI'S la resòluci6 anterior i notifiqui's en forma le

gal als interessats.

Ro mana i signa en JOSEP M. SALVA'l':¿;11A i SU�ER, Alcalde-Pre
sident de l'Ajuntament de Llançà, en el lloc i data al prin
cipi assenyalats, davant meu, el Secretari que certifico.

Davant meu,

SECRETARI

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



ERNESTO CULUBRET XARGAI , situat a 1 el Banyoles núm. 3

•

..

c®> AJUNTAMENT DE LLANÇA (ALTEMPOAOA)

D :s e RET .- A la Vila de Llançà a vint-i-tres

d'abril de mil nou-cents noranta- dos

RESULTANT que dels informes emesos pels Serveis Tè£
nics hlunicipals, consta que el terreny propietat del Sr.

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

VIST l'article 10 del Reglament de Disciplina Urba

nística, del qual resulta que els propietaris de terrenys,
urbanitzacions, edificacions i rètols, hauran de tenir-los

en condicions de seguretat, salubritat i ornat públic.
VIST així mateix l'anterior article en els seus apa£

tats 2 i 3, aquesta Alcaldia,

HA RESOLT:

REQUERIR al senyor ERNESTO CULUBRET XARGAI perquè
en el termini d'Œ� MES a comptar des de la data de rebuda

de la notificaci6 de la present resoluci6, procedeixi- _a ne

tejar l'esmentat terreny.

;:..:uVERTIR al Sr. ERNESTO CULUBRE'n que en cas d'incom

pliment del requerit procedirà a fer-ho aquest Ajuntament
pels corresponents Serveis, fent ús del sistema d'execució

subsidiària amb les despeses a càrrec delrequerit.�

COJ\:G>LEIXI'S la resoluci6 anterior i notifiqui's en -

forma legal a l.'interessat.

Ho mana i

[!lent de Llançà,

""

_.

,
.....�J'

.
'

_

" .... '

signa el Sr. Alcalde-President de l'AjQ�tª
davant meu, el Secretari de que certifico.

Av. Europa n.? 37 • Tel. 972/380181 • Fax 972/381258 • 17490 LlANçA
Registre d"Entitats locals: 01170926
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� AJUNTAMENT DE LLANÇA (AlTEMPOROA)

d'abril de mil nau-cents noranta- dos •

D � e rt E T .- A la Vila de Llançà a vint-i-tres

RESULTANT que dels informes emesos pels Serveis TèQ
nics Municipals, consta que el terreny propietat del Sr.

ANA Mª PUIG DE LA 'BELLACASA , situat al el Banyoles n(�. 1
es troba ple de malesa amb alt perill i risc d'incendi.

VIST l'article 10 del Reglament de Disciplina Urba
nistica, del qual resulta que els propietaris de terrenys,
urbanitzacions, edificacions i rètols, hauran de tenir-los
en condicions de seguretat, salubritat i ornat públic.

VIST així mateix l'anterior article en els seus apa�
tats 2 i 3, aquesta Alcaldia,

HA RESOLT:

REQUERIR al senyor Al"1A IVIª' PUIG DE LA BELLACA�rquè
en el termini d'1m MES a comptar des de la data de rebuda·

de la notificació d e la present resoluci6, procedeixi' _a ne

tejar l'esmentat terreny.

__;:j)VZErrIR al Sr. ANA Mª' PUIG DE L,A c¥JPfLêW4?A d'incoill

plice�t del requeri� procedirà a fer-ho aquest Ajuntament
pels corresponents Serveis, fent ús del sistema d'execuci6
subsiàià:cia amb les despeses a càrrec del requerit..

COl;;PLEIXI'S la resolució anterior i notifiqui' s en -

forma legal a l'interessat.

�o ffiill1a l signa el Sr. Alcalde-President de l'AjQ�tª
ment de Llançà, davant meu, el Secretari de que certifico.

Av. Europa n.O 37 • Tel. 972/380181 • Fax 972/381258 • 17490 LlANçA
Registre d'Entitats locals: 01170926
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� AJUNTAMENT DE LLANÇA (ALTEMPOROÀ)

D E e RET .- A la Vila de Llançà a vint-i-tres
d 'abril de mil nou-cents noranta- dos •

RESULTANT que dels informes emesos pels Serveis Tèc
nies Municipals, consta que el terreny propietat del Sr.
RAMON CAIXAS MASSANELLA

, situat al el Gailadera, 6 i Banyoles,5
es troba ple de malesa amb alt perill i risc d'incendi.

VIST l'article 10 del Reglament de Disciplina Urba
nística, del qual resulta que els propietaris de te�renys,
urbanitzacions, edificacions i rètols, balITan de tenir-los

en c ond í.c
í

ons de seguretat, _�alubritat i ornat públic.

VIST aixi mateix l'anterior article en els seus apa£
tats 2 i 3, aquesta Alcaldia,

HA RESOLT:

REQUERIR al senyor RAMON CAIXAS MASSANELLA perquè
en el _termini d'lm MES a comptar des de la data de rebuda

de la no't í.f'Lcac í.ó de la present resolució, procedeixi a ne

tejar l'esmentat terreny.

;:..DVERTIR al Sr. RAMON CAIXAS ,que en cas d'incom-

pliment del requerit procedirà a fer-ho aquest Ajunt&�ent
pels corresponents Serveis, fent ús del sistema d'execució
subsidiària aT!lb les despeses a càrrec del requerit.

CŒlPLEIXI'S la resolució anterior i notifiqui' s en -

forma legal a l'interessat.

Ho mana i signa el Sr. Alcalde-President de l'AjQ�ta
ment de Llançà, davant meu, el Secretari de oue certifico.

Av.Europan.037. Tel. 972/380181 • Fax972/381258 • 17490UANÇA
Registre d'Entitats locals: 01170926
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<Qt> AJUNTAMENT DE LLANÇA (ALTEMPOROA¡

I
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D :s e RET .- A la Vila de Llançà a vint-i-tres
d'abril de mil nou-cents noranta- dos •

RESULTANT que dels informes emesos pels Serveis Tèc
nics Municipals, consta que el terreny propietat del Sr.
JUAN MITJA ORIOL, 'si tuat al el Gallade-ra, 10 i' 12; i el Banyoles,

9 i 11 es troba ple de malesa amb alt perill i risc d'incendi.

VIST l'article 10 del Reglament de Disciplina Urba
nística, del qual resulta que els propietaris de terrenys,
urbanitzacions, edificacions i rètols, hauran de tenir-los
en condicions de seguretat, salubritat i ornat públic.

VIST així mateix l'anterior article en els seus apa£
tats 2 i 3, aquesta Alcaldia,

HA RESOLT:

REQUERIR al senyor JUAN-l'HTJA ORI0:L perquè
en el termini d'1m lIŒS a c ompt a.r+de a de la data de rebuda
de la notificació de lª present resolució, procedeixi a ne

tejar l'esmen�at terreny.

��VERTIR al Sr. JUAN MITJA , a ue en cas d
"

inc OI!l-

pliment del requerit procedirà a fer-ho aquest Ajuntament
pels corresponents Serveis, fertt ús del sistema d'execuci6
subsidiària amb les despeses a càrrec del requerit.

CO¡\lPLEIXI'S la resolució anterior i notifiqui' s en -

forma legal a l'interessat.

Ho mana i signa el Sr. Alcalde-President de l'AjQDtª
I!lent de Llançà, davant meu, el Secretari de que certifico.

Av. Europa n.O 37 • Tel. 972/380181 • Fax 972/381258 • 17490 LlANçA
Registre d'Entitats locals: 01170926
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4D> AJUNTAMENT DE LLANÇA (ALTEMPORoA¡

d'abril de mil nou-cents noranta- dos •

D E e RET .- A la Vila de Llançà a vint-i-tres

RESULTANT que dels informes emesos pels Serveis TèQ
nies MuniCipals, consta que el terreny propietat del Sr.
FERNANDO CENTELLES- ORTIZ

, situat al el Bateria núm. 18
es troba ple de malesa amb alt perill i risc d'incendi.

VIST l'article 10 del Reglament de Disciplina Urba
nistica, del qual resulta que els propietar�s de terrenys,
urbanitzacions, edificacions i rètols, hauran de tenir-los

en condicions de se�etat, salubritat i ornat públic.

VIST així mateix l'anterior article en els seus apa�
tats 2 i 3, aquesta Alcaldia,

HA RESOLT:

REQUERIR al senyor FERNANDO CENTELLES ORTIZ perquè
en el. termini d'lm MES a comptar des de la data de rebuda

de'la notificació de la present resolució, procedeixi a ne

tejar l'esmentat terreny.

P�VERTIR al Sr. FERNANDO CENTELLESque en cas d'incom

pliment del requerit procedirà a fer-ho aquest Ajuntament
pels corresponents Serveis, fent ús del sistema d'execució

subsidiària amb les despeses a càrrec del requerit.

COIllPLEIXI'S la resolució anterior i notifiqui' s en -

forma legal a l'interessat.

Ho mana i signa el Sr. Alcalde-President de l'AjQ�tª
ment de Llançà, davant meu, el S de que certifico.

/
,/
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<@> AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (AlTEMPOROA)

DEC RET .- A la vila de Llançà a vuit de maig de mil

nou-cents noranta-dos.

ATES que pels corresponents serveis municipals, s'ha com

provat que l'empresa DISTRIBUCIONES REUS, S.A., titular

del Supermercat DIA, situat al carrer Ca�rafiga núm. 22,
dipositen lès caixes per ser recollides pel servei d'es

combraries sense plegar-les ni lligar-les.

AQUESTA ALCP�DIA, HA RESOLT:

1r.- REQUERIR a DISTRIBUCIONES REUS, S.A. perquè a par-

tir de la data de rebuda de la present notificaci6 proc_g
deixin a dipositar les caixes que han de ser recollides

pel servei d'escombraries, degudament plegades i lliga
des.

2n.- ADVERTIR a DISTRIBUCIONES REUS, S.A. que en cas d'ig
compliment del requerit, es procedirà a l'inici d'expedi
ent sancionador.

CO;,�PLEIXI'S la r-e s oLuc.i
ó

anterior l notifiqui's en forma

legal als interessats.

Ho mana i signa en Josep M. Salvatella i Su..Yíer, Alcalde -

de Llançà, en el lloc i data al principi assenyalats, da

vant meu el Secretari que certifico.

Davant meu



*'*

4D> AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDA¡

D E e RET .- A la vila de Llanç a tretze de maig de mil

nou-cents noranta-dos.

ATES que el senyor PEDRO GARCIA CABRERO ha realitzat obres

consistents en construcci6 d'una edificaci6 al camí de Vi

llordí, sense llicència a ordre dTexecuci6, amb el present
decret

Primer.- Que s'incoï expedient sancionador al Sr. PEDRO G �
CI CAB E 0, per determinar la responsabilitat admj.nistratj.
va en què hagi pogut incòrrer.

egon.- Designar instructor del procediment al senyor LAUR�
A SERRA i CISNEROS, i secretària a la senyora BLA..l\fCA GARRI

GA i MANERA, als quals serà notificat en forma legal aquest

nomenament, i també, es notificarà a la persona inculpada -

als efectes de recusaci6, si creu que hi ha causes legíti
mes per fer-ho.

Ho mana i signa en Josep M. Salvatella i Suher, Alcalde de

Llançà, en el lloc i data al principi assenyalats, davant -

meu,el Secretari que certifico.

RESOLC:

Davant meu,

EL SECRETAUI,

Av. Europa n.o 37 • Tel. 972/380181 • Fax 972/381258 • 17490 LLANÇA
Registre d'Entitats Locals: 01170926
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.- A la Vila de Llançà a catorze
de mil nou-cents noranta_dos

AJUNTAMENT DE LLANÇÀ

DECRET

de maig
•

i 29

RESULTANT que dels informes emesos pels Serveis Tèc
nics Municipals, consta que el terreny propietat del Sr.

GONZADAÑO, S.A.
, situat al cl La Coma nÚID. 22, 25

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

VIST l'article 10 del Reglament de Disciplina Urba
nística, del qual resulta que els propietaris de terrenys,
urbanitzacions, edificacions i rètols, hauran de tenir-los
en condicions de seguretat, salubritat i ornat públic.

VIST així mateix l'anterior article en els seus apa£
tats 2 i 3, aquesta Alcaldia,

HA RESOLT:

REQUERIR al senyor GONZADAí�O, S. A. perquè;t.

en el termini d'lm MES a comptar des de la data de rebuda
de �a �otificaci6 de' la present resoluci6, procedeixi a ne

tejar l'esmentat terreny.

il..DV?..J.l.-qTIR al Sr. GONZADAío, S.A., que en cas d'incom

pliment del requerit procedirà a fer-ho aquest Ajuntament
pels corresponents Serveis, fent ús del sistema d'execuciÓ
subsidiària amb les despeses a càrrec del requerit�

COíllPLEIXI'3 la resoluci6 anterior i notifiqui' s en -

forma legal a l'interessat.

Ho mana i signa el Sr. Alcalde-President de l'AjQDta
ment de Llançà, davant meu, el Secretari de que certifico.

Davant meu

EL SECRETAPI,

Av. Europa n.O 37 • Tel. 972/380181 • Fax 972/381258 • 174,90 LlANçA
Registre d'Entitats Locals: 01170926



AJUNTAMENT DE LLANÇA (ALT EMPORDA)
,

D E e rt E T.- A la vila de Llançà, a quinze de maig de mil

nou-cents noranta-dos.

VIST l'escrit del Sr. EUGENI FABREGA CERVERA, de data 16 -

d'abril d'enguany, Registrat en aquestes dependències amb

el núm. 1311, en relació amb l'expedient sancionador 6/92
per infracció del Codi de Circulació.

RESùLrTANT que el recurrent f'orrnul.a al.legacions manifestant

que estava aparcat de manera paral.lela a la parada dels t§
xis i no o ba t.ac u.l i. tzav,a La sortida o entrada dels mateixos;
i que en el lloc on era aparcat no hi ha cap senyal de pro
hibició d'estacionament de vehicles, per la qual cosa dema

na l'��lli.lació de la sanció.

VIST l'informe i croquis emès per la Policia Local sobre el

particular, en el que s'indica la situació del vehicle de

nunciat en relació amb l'espai reservat a l'aparcament de -

taxis, així com amb la distància a la cruïlla, circumstànci
es que infringeixen l'article 48 del Codi de Circulació en

els segUents apartats: "queda prohibido el estacionamiento
de vehículos a distancia menor de 5 metros de lli�a esqluna,
Cruce o b.i f'ur-cac i.ón ,

o de forma que se impida el movimiento
de otros vehículos ya estacionados o las operaciones necesª
rias par-a La 'pue s t.a en marcha de los mismos" i 1 'apartat b)
diu "Queda prohibido el estacionamiento de vehículos frente
a las salidas de los locales destinados a actos públicos en

horas de conctITrencia, o en lugares reservados para los ve

hículos de transporte público de viajerosli, amb el present
decret

RESOLC

1r. DESESTIMAR la reclamació formulada pel Sr. EUGENI FABRE

... //...

Av. Europa n.O 37 • Tel. 972/380181 • Fax 972/381258 • 17490 LLANçA
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"

GA CR..'lVERA, per considerar que L" e stac í.onamerrt .d e l, vehicle
. '. '. .

": _' • -c, , .• �.. ...

denunciat infringia l'article 48 del Codi de Circulaci6, al

trobar-se a menys de 5 metres de la cruïlla, així com també

dificultava L" entrada o sortida al lloc reservat a servei -

de taxis.

¡;
2n. I1'IPOSAR al Sr. EUGENI FABR�GA CERVERA una multa de DUES

MIL PESSETES pèl:' l'infrecci6 expressada en l'apartat ante

rior.

" Ho mana i signa en fIosep M. Salvatella i Sufier , "Al.ca.Ld e-Pr-e

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

:;)avant meu

:óL SECRETARI,

CALDE,
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4!t> AJUNTAMENT DE LLANÇA (ALTEMPORDA)

D E e R E T.- A la vila de Llançà a quinze de maig de mil

nou-cents noranta-dos.

�e

D'acord amb l'informe emès per l'Arquitecte Assessor 1V1uni
cipal de data 14.05.92, en relaciÓ a la instal.laciÓ de -

CE:NTFŒ D 'IMlvTERSIO, sit ua.t en el carrer La Farella núm. 2�,
del que és tit ul.ar- el senyor I\aQlJEL VILA RUIZ.

Ln

D E e RET O :

Priôer.- ATORG�q llicència illLmicipal d'obertura i funcio

nament de l'activitat de CENTRE D'I��ERSIO al carrer La -

Farella n6£1. 25, pel fet d'haver-se complert els requisits
i adoptat les mesures correotores adequ�des.

Se.gon..- Comunicar aquest decret a la Comissió Territorial

d'Indústries i Activitats Classificades del Depa.rtamerrt

de Ii'iedi Ambient.

Ho mana i signa en Josep III. Salvatella i Suí1.er, Alcalde

President ele l'Ajuntament de Llançà, en el lloc i clata al

principi assenyalats, clavant meu, el S ecr e t.ar-L, que certi

fico.

L'Alcalde- resident, Davant meu,

ecretari,

-�.-

/
"
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4Y> AJUNTAMENT DE LLANÇA (ALTEMPORDA)

DEC RET .- A la vila de Llançà a vint-i-dos de maig de

mil nou-cents noranta-dos.

D' ac or-d amb L" informe emès per l'Arquit ect e Assessor hluni

cipal de data 19-05-92, en relaci6 a la instal.laci6 d'ofi
cina bancària propietat de CAIXA D':2;STALVIS DEL PENBDES, _

s í.t uada a La Plaça Iúa j or- núm , 5.

DECRBrro

Primer.- ATURGAR llicència mum.c Lpaj, d'obertura i f'unc i.ona

ment de 1 'activitat cl "OFICINA BANC&_"tIA al carrer Plaça l\�a

jor riúm , 5, pel fet d'haver-se complert els requisits i __

adopt�t les mesures correctores aJeqüades.

Segon. -Comunicar aquest decret a la Ponència 'l'ècnica C OE12T

cal del Consell COlilarcal de l'Alt 3mpordà.

Ho mana i signa en Josep hL. Salvatel1a i Suiier, Alcalde-Pr.§.
sident de L" A-juntament d.e Ll.anc

à

, en el lloc i data la prig
cini as senyaLat s , davant m e u el Secretari que certifico.

Av. Europa n.O 37 • Tel. 972/380181 • Fax 972/381258 • 17490 LLANÇA
Registre d'Entitats Locals: 01170926
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� AJUNTAMENT DE LLANÇA (ALTEMPOROÀ)

...........

D E e RET .- A la Vila de Llançà a vint-i-cinn
de maig de mil nou-cents noranta- dos

RESULTANT que dels informes emesos pels Serveis Tè£
nics municipals, consta que el terreny propietat del Sr.
GIUSEPPE SACCIO

, situat al el La Coma n6m. 9
es troba ple de malesa amb alt perill i risc d'incendi.

VIST l'article 10 del Reglament de Disciplina Urba
nfstica, del qual resulta que els propietaris de terrenys,
urbanitzacions, edificacions i rètols, hauran de tenir-los

en condicions de seguretat, salubritat i ornat públic.
VIST així mateix l'anterior article en els seus apa�

tats 2 i 3, aquesta Alcaldia,

HA RESOLT:

REQUERIR al senyor GIUSEPPE SACCIO perquè
en el termini d'lm MES a comptar des de la data de rebuda

de la notificaciÓ de la pres.ent resoluciÓ, procedeixi a ne

tejar l'esmentat terreny.

ADV3RTIR al Sr. SACCIO , que en cas d'incoill-

pliment del requerit procedirà a fer-ho aquest A..junt&!1ent
pels corresponents Serveis, fent ús del sistema d'execució
subsidiària amb les desp2ses a càrrec del requerit.

CO�PLEIXI'S la resolució t e r i
.

an erlor 1 notifiqui's en -

fop�a legal a l'interessat.

Ho ffilli1a i signa 81 Sr. Alcalde-President de l'AjQ�t�
ment de Llançà, davant meu, el Secretari de que cert ifico.

ALDE, Bavant meu,

EL SECRET :.1:,

,/
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� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ IALTEMPORDA¡

DEC RET .- A la vila de Llançà a vint-i-nou de
maig de mil nou-cents noranta-dos.

ATES que segons l'informe em�s per la Policia Local
el dia 17.05.92, s'ha comprovat que en el bar "Cap
tain's", situat al el Cabrafiga núm. 25, del qual -

és titular el Sr. MARTIRIAN HERAS DOMINGO, el dia -

14 de maig a la 1 de la matinada s'emetia música a

alt volum molestant els veins.

ATES que l'auticle 70�. de l'Ordenança de Policia i
Bon Govern estableix que a partir de la 1 de la nit,
i fins l'hora de tancament, només poden tenir músi
ca aquells locals que estiguin correctament insono
ritzats.

AQUESTA ALCALDIA, HA RESOLT:

1r.- REQUERIR al senyor MARTIRIAN HERAS DOMINGO peE
qu� a partir de la data de rebuda de la present no

tificació s'abstingui de posar música a partir de la
1 de la matinada en el bar "Captain's"

2n.- ADVERTIR al Sr. MARTIRIAN RERAS DOMINGO que en

cas d'incompliment del requerit es procedir� a l'ini
ci d'expedient sancionador.

COMPLEIXI'S la resoluci6 anterior i notifiqui's en -

forma legal a l'interessat.

Ho mana i signa en Josep M. Salvatella i Suñer, Al
calde de Llanç�t en el lloc i data al principi as-

senyalats, davant meu el Secretari que certifico.

Davant meu
EL SECRETARI,

/
/

Av.Europan.037. Tel. 972/380181 • Fax972/381258· 17490LLANÇA
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4!!>. AJUNTAMENT DE LLANÇA (AlTEMPOROA¡

t

'I

DEC R E T.- A la vila de Llançà, a dos de juny de mil no�

cents noranta-dos.

VIST l'escrit del Sr. JOSEP MACAU i CALSINA de data 15-5-92,
Registrat en aquestes dependències amb el núm. 1620, en reIa

ci6 amb l'expedient sancionador 76/92 per infracci6 del Codi

de Circulaci6.

J

,

RESULTANT que el recurrent formula al.legacions manifestant

que havia estacionat el vehicle davant d'un gual permanent -

de la seva propietati que ho va fer per efectuar una càrrega
durant uns minuts, deixant els vehicles amb les claus posa-

des i les portes obertes, per la qual cosa demana l'anul.la

ci6 de la sanci6.

�

VIST l'informe emès per la Policia Local sobre el particular,
en el que s'indica que el gual consisteix en una concessi6 -

administrativa d'aprofitament de la via pública que fa l'Ajun'
tament i que no significa una reserva per aparcar-hi els ve

hicles dels titulars dels guals, aix! com va transc�rrer amb

escreix els dos minuts que preveu l'article 33 de les Ordenag
ces de Circulaci6 en vies urbanes de Llançà.

AQUESTA ALCALDIA, HA RESOLT:

1r.- DESESTIMAR la reclamaci6 formulada pel Sr. JOSEP MACAU i

CALSINA, per considerar que l'estacionament del vehicle qenug
ciat infringia l'article 33 de les Ordenances de Circulaci6 -

en el terme municipal.

2n.- IMPOSAR una multa de DUES MIL PESSETES al Sr. JOSEP MACAU

i CALSINA per la infracci6 expressada en l'apartat anterior.

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

...// ...

�
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dent de 1 'Ajuntament de LLançà, en el lloc i data al princ_i
pi assenyalats, davant meu, el Secretari que certifico.

...11...

L'ALCALDE, Davant meu,
El SECRETARI,



L'ALCALDE-PRESIDENT, Davant meu,
EL SECRETARI,

..

� AJUNTAMENT DE LLANÇA (ALTEMPORDA¡

DEC RET .- A la vila de Llançà a quatre de juny de mil
nou-cents noranta-dos.

ATES que pels corresponents serveis d'aquest Ajuntament, -

s'ha comprovat que les senyores JUANA i JULIA ALCARIO SOTO
regenten el saló recreatiu "FLASH" situat al carrer Bernat
Metge ndm. 6-8, œnse haver tramitat la corresponent llic�n
cia municipal de canvi de titularitat.

-

AQUESTA ALCALDIA, HA RESOLT:

1r.- REQUERIR a les senyores JUANA i JULIA ALCARIO SOTO, -

perquè dintre del termini de DEU DIES comptats a partir de
la rebuda del present decret, tramitin davant d'aquest Aj�
tament la sol.licitud de canvi de titularitat al seu favor
de la llicència de sa16 recreatiu.

2n.- ADVERTIR a les senyores JUANA i JULIA ALCARIO SOTO que
l'incompliment del requerit en el termini assenyalat, com

portarà l'inici d'expedient per a la clausura del local, -

sense perjudici de donar-ne compte als Serveis Territorials
del Joc i de l'Espectacle de la Generalitat de Catalunya,
als efectes sancionador� que procedeixin.

COMPLEIXI'S la resoluci6 anterior i notifiqui's en forma -

legal als interessats.

Ho mana i signa en Josep M. Salvatella i Suñer, Alcalde-Pre
sident de l'Ajuntament de Llançà, en el lloc i data al prig
cipi assenyalats, davant meu, el Secretari que certifico.

,
-,

Av.Europan.037. Tel. 972/380181 • Fax972/381258· 17490LLANÇA
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4D> AJUNTAMENT DE LLANÇA (ALTEMPOROA)

DEC RET .- A la vila de Llançà a quatre de juny de mil
nou-cents noranta-dos.

ATES que pels corresponents serveis d'aquest Ajuntament, -

s'ba comprovat que el senyor JEAN LUC RICHARD regenta el -

restaurant "La Terrasse" situat a la Ctra. Port de la St�
va núm. 4, sense baver tramitat la corresponent llicència
municipal de canvi de titularitat.

AQUESTA ALCALDIA, HA RESOLT:

1r.- REQUERIR al senyor JEAN LUC RICHARD, perquè dintre del
termini de DEU DIES comptats a partir de la rebuda del pre
sent decret, tramiti davant d'aquest Ajuntament la sol.lici
tud de canvi de titularitat al seu favor de la llicència de
restaurant.

2n.- ADVERTIR al senyor JEAN LUC RICHARD que l'incompliment
del requerit en el termini assenyalat, comportarà l'inici -

d'expedient per a la clausura del local, sense perjudici de
donar-ne compte als Serveis Tercitorials del Departament de
Comerç, Consum i Turisme de la eneralitat de Catalunya,
als efectes sancionadors que procedeixin.

COMP��IXI'S la resoluci6 anterior i notifiqui's en forma le
gal als interessats.

Ho mana i signa en JOSEP M. SALVATELLA i SmlER, Alcalde-Pre
sident de l'Ajuntament de Llançà, en el lloc i data al príñ
cipi assenyalats, davant meu, el Secretari que certifico.

PRESIDENT, Davant meu,
EL S ETARI,

/
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� AJUNTAMENT DE LLANÇA (ALTEMPOROÀ)

DEC R E T.- A la vila de Llançà a vuit de jUny de mil nou

cents noranta-dos.

Un cop vist l'informe em�s a Figueres per la Pon�ncia T�cni
ca Comarcal del Consell Comarcal de l'Alt Empordà en data 3
de juny de 1.992, en tràmit de qualificaci6 de la sol.lici
tud de llic�ncia municipal incoada per FRANCISCO LOPEZ CASA
NUEVA per a la INSTAL.LACIO D'UN RESTAURANT-BAR al carrer =
Miranda núm. 10, segons el qual hom procedeix a qualificar
l'esmentada activítat com a potencialment MOLESTA, infor-
mant-la FAVORABLEMENT.

AQUESTA ALCALDIA,

DECRETA:

Primer.- CONCEDIR l'esmentada 11ic�ncia d'instal.1ci6 d'un -

RESTAURANT+BAR, al carrer Miranda núm. 10.

Segon.- CONDICIONADA: A l'acompliment de les mesures corre£
tores que figuren en el projecte tècnic de l'expressada acti
vitat unit a l'expedient.

.

En cap cas 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.licitar
de l'Ajuntament que efectui l'oportuna visita d'inspecci6. A
la sol.licitud s'acompanyarà una certificaci6 del T�cnic Di
rector de les obres i instal.1acions, en la que s'especifiqui
la conformitat de les mateixes a la llicència que les ampara.

Les obres i treballs d'instal.laci6 dels condicionants ante
riors hauran d'estar acabades dintre del termini d'un mes, -

comptat des de la data de la rebuda de la present reso1uci6.

NOTIFIQUI'S a l'interessat el present decret d'aquesta Alcal
dia, indicant els recursos que hi corresponguin i esteneu --

l'oportuna llic�ncia desprás que hagin estat pagats prèvia--
ment els drets corresponents.

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

Av. Europa .°37 • Tel. 972/38 • 17490 LLANÇA
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� AJUNTAMENT DE LLANÇA (ALTEMPOROA¡

.�

DEC RET .- A la vila de Llançà a onze de juny de mil

nou-cents noranta-dos.

ATES que pels corresponents serveis municipals, s'ha com

provat que el senyor JOSEP TURRO CORRALES, titular de la

botiga situada al carrer Rafael Estela n6m. 5, diposita
les caixes per ser recollides pel servei d'escombraries,
sense plegar-les ni lligar-les, en el contenidor de la -

Plaça Major.

AQUESTA ALCALDIA, HA RESOLT:

1r.- REQUERIR al Sr. JOSEP TURRO CORRALES perquè a par
tir de la data de rebuda de la present notificaci6 pro
cedeixi a dipositar les caixes que han de ser recollides

pel servei d'escombraries, degudament plegades i lliga
des.

2n.- ADVERTIR al Sr. JOSEP TURRO CORRALES que en cas -

d'incompliment del requerit, es procedirà a l'inici d'ex

pedient sancionador.

COMPLEIXI'S la resoluci6 anterior i notifiqui's en forma

legal als interessats.

Ho mana i signa en Josep M. Salvatella i Suñer, Alcalde

de Llançà, en el lloc i data al principi assenyalats, da

vant meu el Secretari que certifico.

DE-PRESIDENT, meu,

/
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� AJUNTAMENT DE LLANÇA (ALTEMPORDÀ)

D E e RET .- A la Vila de Llançà a dotze de juny de mil
nou-cents noranta-dos.

VISTA la documentaci6 obrant en aquestes dependències mu

nicipals, en la que s'acredita que el Sr. MULBIO ANNUNZIATA
ve ocupant la via pública en el Passeig Marítim, sense la
corresponent llicència municipal.

ATES que el Sr. Annunziata té pendent de pagament la liqui
daci6 del preu públic per Ocupaci6 de la Via Pública de �

l'any 1.991.

Aquesta Alcaldia, HA RESOLT:

1r.- REQUERIR al Sr. Mario Annunziata perquè en el termini
de 24 hores faci efectiu el deute que té amb l'Ajuntament
corresponent a l'ocupaci6 de la Via Pública 1.991.

2n.- REQUERIR al Sr. Annunziata perquè abans de fer quals�
v o.l, ocupaci6 en terreny públic, esperi .a obtenir la corres

ponent llicència municipal.

3r.- ADVERTIR al Sr. Annunziata, que l'incompliment de'--
qualsevol determinaci6 del present decret, comportarà la -

retirada per part dels serveis municipals, dels elements -

que es trobin a la via pública, sense perjudici d'iniciar
el corresponent expedient sancionador.

Ho mana i �igna el Sr. JOSEP M. SALVAT ELLA i S1.JRER, Alcal
de de l'Ajuntament de Llançà, en el lloc i data al prinei
pi assenyalats, davant meu, el Secretari de que dono fe.

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



."

� AJUNTAMENT DE LLANÇA IALTEMPORDA¡

REQUERIR al Sr. MIGUEL PASCUAL PASCUAL, perqué en el
termini de CINC DIES, acrediti mitjançant informe mèdic, l'estat
de la seva malaltia, amb indicació de la seva naturalesa, durada

prevista i la procedència o no de jubilació per inutilitat
física. Aixi mateix s'el requereix, perqué en cas de persistir
la malaltia, sol.liciti la corresponent pròrroga de llicència.

En data 22 de juny de 1.992, el Sr. Alcalde, ha dictat
el següent Decret:

"O E CRE T.-

VIST l'expedient que es tramita en relació amb la
Llicència per malaltia atorgada pel Funcionari d'aquest
Ajuntament Sr. MIGUEL PASCUAL PASCUAL i ates que han passat amb
excés els tres mesos de llicència inicial prevista per la

legislació vigent, sense que hagi sol.licitat cap pròrroga de
llicència ni hagi acreditat l'estat de la seva malaltia, aquesta
Alcaldia HA RESOLT:

Ho mana i signa el Sr. Alcalde, a Llançà, a vint-i-dos
de juny de mil nou-cents noranta dos."

Contra la present resolució, que no exhaureix la via

administrativa, podra interposar recurs de reposició davant
l'Alcaldia en el termini d'un mes, a comptat a partir de l'endemà
de la notificació de la resolució, o qualsevol altre si ho creu

convenient.

Llançà, a 23 de juny de 1.992.
El Secretari,

INTERIOR.Sr. MIGUEL PASCUAL PASCUAL.

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

DEC R E T.-

relació amb
NIT, S.A.

CONSTRULER,
han emes la

VIST l'expedient que es tramita com a conseqüencia de

la denuncia formulada pel Sr. Josep Ortiz de Zarate i Perales en

les aigües que cauen en el local del CLUB DISCOTECA

procedent de la planta superior propietat de
S.A. i vistos els informes que sobre el particular

Policia Municipal i l'Arquitecte Assessor Municipal.
ATES que consultats els antecedents obrants en

aquestes dependencies, resulta que el denunciant Sr. Ortiz de
Zarate no ha donat compliment a alIó interessat en data 12 de

juny de 1.986, reiterat amb escrit del dia 7 d'agost de 1.991
sobre aportaci6 de determinada documentació requerida pel Servei

d'Industries i Activitats Classificades de Girona, en relació amb

l'activitat del Club Discoteca Nit, aquesta Alcaldia HA RESOLT:

lr.INICIAR expedient per clausura temporal del local

del CLUB DISCOTECA NIT, situada al carrer Cabrafiga, nº 10

d'aquesta localitat, fins que no solucioni els problemes de

filtracions d'aigüa a que fa referencia l'informe de

l'Arquitecte, i no doni compliment a alIó interessat per la

Comissió d'Industries i Activitats Classificades de Girona amb

data 9-6-86.
2n. DONAR el tràmit de vista i audiència de l'expedient

al Sr. JOSE ORTIZ DE ZARATE i PERALES, Genrent del CLUB DISCOTECA

NIT, S.A., perquè en el termini de DEU DIES pugui consultar

l'expedient i formular les al.legacions i presentar els documents
i justificacions que estimi oportuns.

Ho mana i signa el Sr. Alcalde a Llançà, a vint-i-cinc
de juny de mil nou-cents noranta dos.

El Secretari,
L'Alcalde,

Av. Europa n.O 37 • Tel. 972/380181 • Fax 972/381258 • 17490 LLANÇA
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AJU�TAMENT DE LLANÇA (ALTEMPOROA)

DEC RET .- A la vila de Llanç� a trenta de juny de mil
nou-cents noranta-dos.

VISTA la petici6 formulada pels Srs. CONCEPCION MARCHAN, -

FRANCISCO i JUAN PILARES MARCHAN, registre d'entrada n6m.
1556 de data 12.05.92, en la que demanen llic�ncia munici

pal per a la instal.laci6 de BAR-RESTAURANT al carrer Besa
lú núm. 14-16.

-

VIS� l'informe em�s per l'Arquitecte Assessor Municipal de
data 19 de maig de 1.992, en el que s'acredita que el pro
jecte tècnic presentat no s'adapta a les Ordenances munic!
pals i Pla General d'Ordenaci6 Urbana de Llanç�, per quant:

1r.- Es necessita informe del Departament d'Extinci6 d'In
cendis.
2n.- La zona recreativa no compleix ordenances. Necessita -

una cambra d'aïllament de 30 cms. d'altura mínima.

VIST l'article 30.1 del Reglament d'Activitats Molestes, In

salubres, Nocives i Perilloses, aprovat pel Decret 2414/61-
de 30 de novembre.

AQUESTA ALCALDIA, HA RESOLT:

Primer.- DENEGAR la llicència d'instal.laci6 de BAR-RESTAU
RANT al carrer Besalú núm. 14-16, per no complir el projec
te tècnic presentat les ordenances municipals i el Pla Gene
ral d'Ordenaci6 Urbana de Llanç�.

-

Segon.- COMPLEIXI'S la resoluci6 anterior i notifiqui's en

forma legal als interessats, amb indicaci6 dels recursos -

que poden presentar, brgans i terminis per a presentar-los.

Ho mana i signa en Josep M. Salvatella i Suñer, Alcalde-Pre
sident de l'Ajuntament de Llanç�, en el lloc i data al pri!!
cipi assenyalats, davant meu el Secretari que certifico.

CALDE, Davant meu,
EL ECRETARI,

Av. Europa n.O 37 • Tel. 972/380181 • Fax 972/381258 • 17490 LLANÇA
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� AJU'1TAMENT DE LLANÇA (ALTEMPORDÀ)

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

cents noranta-dos.

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

de data 6 de juliol de 1.992, en el que es fa constar que l'em
presa FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A., F.C.C., con

cessionària del servei de recollida d'escombraries i neteja vi

ària d'aquest Municipi, el dia 5 de juliol no va realitzar els

serveis, la qual cosa va provocar que el poble oferís un lamen

table aspecte de brutícia i deixadesa que va motivar que el -

personal de la Brigada Municipal improvisés el servei per in-

tentar alleugerir la situaci6.

Amb el present decret RESOLC:

Primer.- Que s'incoi expedient sancionador a FOlVIENTO DE CONS-

TRUCCIONES y CONTRATAS S.A. per determinar la responsabilitat
en què hagi pogut incbrrer.

Segon.- Designar ins�ructor de l'expedient al senyor JAUME COLL

i SOLA, i Secretària a la senyora BLANCA GA��IGA i MANERA, Re

gidor i Aux. Administrativa respectivament d'aquest Ajuntament,
als quals serà notificat en forma legal aquest nomenament, i -

també, es notificar� a l'empresa inculpada als efectes de recu

saci6, si creu que hi ha causes legítimes per fer-ho.

� v

Ho mana i signa en JOSEP M. SALVATELLA i STINER, Alcalde-Presi-

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

assenyalat, davant meu el Secretari que certifico.

Avo Europa o 37 • Tel. 972/380181

Registre d'Entitats Locals: 01170926
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@> AJUNTAMENT DE LLANÇA (ALTEMPORDÀ)

D E C::R E T .- A la vila de Llançà a nou de juliol de mil
nou-cents noranta-dos.

ATES que segons l'informe emès per la Policia Local el -

dia 16 de juny de 1.992, s'han formulat diverses queixes
verbals, provinents de diversos veïns del sector "Cau del
Llop", referides a les molèsties que els produeixen uns

gossos que té el senyor RAYIVIOND HON HON en una caravana -

instal.lada en la seva finca, i que amb els seus crits
els molesten i impedeixen el normal descans nocturn.

AQUESTA ALCALDIA, HA RESOLT:

1r.- REQUERIR al senyor RA,YIilOND HONHON perquè a partir de
la data de rebuda de la present notificaci6 adopti les me

sures necessàries a fi de que els seus gossos no produei=
xin molèsties als veïns.

2n.- ADV3RTIR al Sr. RAYIl10ND HOI'H-rON que en cas d'incompli
ment del requerit es procedirà a l�inici d'expedient san=
cionador.

co�œLEIXI�S' la resoluci6 anterior i notifiqui's en forma
legal a l'interessat.

Ho mana i signa en Josep M. Salvatella i Sufier , Alcalde -

de Llançà, en el lloc i data al principi assenyalats, da
vant meu el Secretari que certifico.

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



Mt

<!D> AJUNTAMENT DE LLANÇA IALTEMPORDÀ¡

DEC R E T.-

A Llançà, a deu de juliol de mil nou-cents noranta dos.

VIST l'expedient que es tramita
temporal del local CLUB DISCOTECA NIT situat al
nº 10 d'aquesta localitat.

sobre la clausura
carrer Cabrafiga

RESULTANT que com a conseqüencia de la denuncia
formulada pel Sr. Josep Ortiz de Zarate i Perales en relació amb
les aigües que cauen al local procedents de la planta superior,
el Cap de la Policia Municipal i l'Arquitecte Assessor Municipal
varen emetre el pertinent informe que obren a l'expedient.

RESULTANT que a resultes dels esmentats informes, així
com deIs antecedents obrants en aquestes dependencies es

demostraba que el titular de l'esmentada activitat no havia donat

acompliment a la interessat pel Servei d'Industries i Activitats
Classificades de Girona a l'any 1.986, circumstància que va esser

reiterada en data 7 d'agost de 1.991, aquesta Alcaldia va

decretar l'inici d'expedient de clausura temporal del local,
donant el tràmit de vista i audiencia a l'interesat.

ATES que durant el tràmit de vista i audiencia, el Sr.

Josep Ortiz de Zarate i Perales, va presentar un escrit

d'al.legacions, fent constar esencialment de que les filtracions
d'aigua provenen de la planta superior, per la qual cosa s'havien
fet repetides denuncies a l'Ajuntament per tal de que es requeris
a l'empresa CONSTRULER, S.A., propietaria de la planta superior
del local on es traba instal at el club Discoteca Nit; en base a

aquestes denuncies, l'Ajuntament va requerir a l'empresa
propietari de l'edifici perqué procedi's a subsanar les
deficiéncies, amb l'advertiment d'execució subsidiària; per la
qual cosa s'insta a l'Ajuntament de que actui en conseqüencia; i
al mateix temps s'indica que la companya que exerxeis l'activitat
al club Discoteca, ja ha fet les obres determinades pel Servei
d'Industries i Activitats Classificades i que en breu termini
presentaran la documentació sobre l'esmentada adaptació.

Aquesta Alcaldia HA RESOLT:

ATES que en data 8 de juliol d'enguany, i en Registre
d'Entrades nº 2.242, la Comissió Territorial d'Industries i
Activitats Classificades manifesta que trobant-se l'expedient
paralitzat per un termini molt superioor a l'establert en

l'article 99 de la Llei de Procediment Administratiu, procedeix a

declarar la caducitat de la instancia i arxiu de les actuacions,
determinant que no podrà exercir-se l'activitat en tant no es

qualifiqui i posteriorment s'obtingui la llicència municipal.

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



1r. CLAUSURAR temporalment el local del CLUB DISCOTECA
NIT, situat al carrer Cabrafiga, nº 10 d'aquesta localitat, hasta
tant no hagi legalitatzat la seva activitat, d'acord amb el que
determina el Reglament d'Activitats Molestes, Insalubres, Nocives
i Perilloses i amb les condicions assenyalades poel Servei
d'Industries i Activitats Classificades de Girona.

"*

� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPOADA¡

2n. DECLARAR inicialment la caducitat de l'expedient i
arxiu de les actuacions dimanants de l'instància presentada pel
Sr. José ortiz de Zarate Perales de data 29 de juny de 1.984
d'instal.lació i legalització de la Discoteca Nit, per haber
estat paralitzat l'expedient per causes imputables al
sol.licitant i per un termini molt superior al que assenyala
l'article 99 de la Llei de Procediment Administratiu.

3r. ADVERTIR al Sr. Josep Ortiz de Zarate Perales,
Administrador del club Discoteca Nit, S.A., que no podrà
exercir-se l'activitat en l'esmentat local hasta tant no es

qualifiqui i posteriorment s'obtingui la llicència municipal.

Davant meu:

l Secretari
L'Alcalde,

Av.Europa n.v ë? • Tel. 972/380181 • Fax972/381258 • 17490LLANÇA
Registre d'Entitats Locals: 01170926
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<@> AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPOAOA¡

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

cents noranta-dos.

D'acord amb l'informe emès per l'Arquitecte Assessor Municipal
de data 7.07.92, en relaci6 a la instal.laci6 de BAR-RESTAURANT
situat al carrer Miranda núm. 10, del qual és titular el S�.
FRANCISCO LOPEZ CASANUEVA,

DECRETO:

Primer.- ATORGAR llicència municipal d'obertura i funcionament
de l'activitat de BAR-RESTAURANT al carrer Mnranda núm. 10, -

pel fet d'haver-se complert els requisits i adoptat les mesu

res correctores adeqUades •

. .
'

Segon.- Comunicar aquest decret a la Ponència Tècnica Comarcal
de l'AIt Empordà.

Ho mana i signa en Josep M. 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.

L'ALCALDE-PRESIDENT, Davant meu,

Av. Europa n.o 37 • Tel. 972/380181 • Fax 972/381258 • 17490 LLANÇA
Registre d'Entitats locals: 01170926
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� AJUNTAMENT DE LLANÇA (ALTEMPORDA¡

DEC R E T.-

dos.
A Llançà, a diset de juliol de mil nou-cents noranta

Tenint coneixament que la caseta bar situada a la

Platja de Grifeu, incompleix les condicions del contracte pel
qual s'ajudicaba el servei, aixi com la normativa que sobre

aquets tipus d'activitat determina la Generalitat de Catalunya,
aquesta Alcaldia HA RESOLT:

REQUERIR al Sr. JOAN CARLES SOLE i CANTO, titular de la
concessió del servei de la caseta bar de temporada a la Platja de
Grifeu, a fi de que ajusti l'activitat i ocupació a les
condicions autoritzades, de conformitat amb l'acord de la
Comissió de Govern de data 25 de juny i notificat el dia 10 de
juliol d'enguany, advertin-lo que l'incompliment de la normativa
referida, motivarà l'inici d'expedient de declaració de caducitat
de l'expedient.

Ho mana i signa el Sr. Alcalde, Sr. Josep M. Salvatella
i Suñer, en la data anteriorment indicada.

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

DEC R E T.-

A la Vila de Llançà, a vint de juliol de mil nou-cents
noranta dos.

VIST l'informe de la Policia Municipal de data 20 de
juliol d'enguany, en el que es fa constar que el comptador
d'aigua instal.lat a la caseta de comptadors de la finca situada
al carrer Sant Carles nº 10, corresponent a l'abonat Sr. ENRIQUE
NAVARRI, ha estat manipulat de manera que queden frenades les
rodes de lectura de pas d'aigua.

VISTOS els articles 50 i 51 del Reglament pel
funcionament del servei municipal d'aigua, aquesta Alcaldia HA
RESOLT:

Ir. DETERMINAR com a falta greu la manipulació del
comptador impedint el registre de cabdals consumits, que s'ha
procedit al corresponent a la finca de l'abonat del Sr. Enrique
Navarri ·al carrer Sant Carles, nº 10.

2n. PROCEDIR a la rescissió de la Pòlissa d'abonament
i a la interrupció immediata del subministrament del servei

d'aigua municipal.

3r. INICIAR expedient sobre la possible defraudació de
la Hisenda Municipal.

4rt. DONAR COMPTE del present Decret als Serveis
Territorial d'Industria.

Ho mana i signa el Sr. Josep M. Salvatella i Suñer,
Alcalde-President de l'Ajuntament de Llançà, en el lloc i data al

principi assenyalats.

L'ALCALDE, Davant meu:

l Secretari,

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

DEC RET .- A la vilâ de Llançà a vint de juliol de mil
nou-cents noranta-dos.

ATES que en data 8 de juliol d'enguany, i
amb Registre d'Entrades núm. 2.243, la Comissi6 Territorial
d'Indústries i Activitats Classifipades manifesta que tro
bant-se l'expedient del Sr. LUIS ANTONIO GONZALO HERNANDEZ"
per instai.laci6 CASA DE COLONIES ai carrer Sant Vicenç núm.
10 paralitzat per un termini molt superior a l'establert -

en l'article 99 de la ,Llei de Procediment Administratiu, -

procedeix declarar la caducitat de la'instància i arxiu de
'les actuacions, determinant que no podrà exercir-se 1 'acti
vitat en tant no es qualifiqui i posteriorment s'obtingui
la llicència municipal.

Aquesta Alcaldia, HA RESOLT"':

1r.- DECLARAR inicialment la'caducitat de,
, L"expedient i arxiu de Les- actuacions dimanents de la ins
tància presentada pel Sr. LUIS ANTONIO� GONiALO,HERNANDEZ.

2ri.- ADVERTIR al Sr. Luis Antonio Gonzalo -

Hernández que no podrà e�ercir-se l'activitat en l'e:¡3mentat
local en tant nO.es qualifiqui i posteriorment s'obtingui-
la llicència municipal.

.
,

3r.':" Donar el tràmit de VISTA i Al]DIENCIA de

l'expedient al Sr. Lufs Antonio Gonzalo Hernández pel temi
ni 'de DEU DIES perquè pugui consUltar 1 �.expedient i formu-
tar les al.legacions i presentar els documents i justifica
cions que' cregui convenients.

Ho mana i signa el Sr. Alcalde a Llançà a -

vint de juliol de mil now-c errt s rior-arrt.a=d o a,

Davant meu,
EL SECRErARI,

Av. Europa n.o 37 • Tel. 972/38q181 • Fax 972/3812.58
Registre d'Entitats Locals: 01170926
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AJUNTAMENT DE LLANÇÀ .(ALTEMPOROA)

,D E CRE T.- A la vila de Llançà a vint de juliol de mil

nou-cehts'noranta-dos.

Un cop vist l'informe emès a Figueres per la Ponència Tèc'
nica Comarcal, en data 01.07.92, en tràmit de qnalificaci6
de la .sol.licitud de llicència. municipal incoada per JOSEP
RAFART VENTURA per a la INSTAL.LACIO D 'UNA CARNISSERIA al
carrer Major núm •. 7, segons el qual hom procedeix a quali
ficar l'esmentada activitat com a MOLESTA informant-la FA
VORABLEMENT.

AQUESTA ALCALDIA,

D E C,'R E TA;

Primer.- CONCEDIR l'esmentada llicència d'instal.laci6
d'una CARNISSERIA al car��r Major núm. 7.

Segon.- CONDICIONADA a l'acompliment de les mesures corre£
tores que figuren en el projecte tècnic de l'expressada ac

tivitat unit a I 'expedient.
"

-

.

-

�-

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

d'haver-se obtingut l'acta de comprovaci6 favorable.

Per obtenir aquesta acta el peticionari haurà de sol.lici
tar de l'Ajuntament que efectui l'oportuna visita d'inspec-
·ci6'.;A la sol.licitud s'acompanyarà una certificaci6del-

.

Tècnic Director de les obres i instal.lacions, en la que --:

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

Les obres i treballs d'instal.laci6 dels condicionants ante
riors hauran d ',estar acabades dintre del termini d'lID mes,

comptat des de la data de la rebuda de la present resoluci6 •

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

'

,

Manat i signa,t pel senyor Alcalde en el lloc. i data assenya
lats al principi, davant 'meu, el Secretari que certifico.

Davant meu,
SECRETARI,

.

,

, I

Av. Europa n.? .37 • T I. 972/380181 Fax 972/3812'58 • 17490 LLANÇA
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AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPOROÀ)

DEC RET �- A la vila de Llançà a vint de juliol de mil nou

cents nQranta-dOs.

Un copvist l'informe emès a Figueres per la Ponència Tècnica-
� Comarcal,' en data 01.07.92, en tràmit de qualificaci6 de la -

sol.licitud de llicència municipal incoada per SEBASTIA CARLES
FALCO per a la instal.laci6 d'un TALLER' DE REPARACIO VEHICLES -

al Barri de Setcases, segons el qual hom procedeixa qualificar
l'esmentada activitat com a.MOLESTA i PERILLOSA informant-la FA
VORABLElVIENT amb cond:i,cions.'

'-

AQUESTA ALCALDIA, ,

DECRETA:

Primer.- CONCEDIR l'esmentada llicència d'instlil.laci6 d'un TA
LLERREPARACIO VEHICLES al Barri' de Setcases.

Segon.- CQNDICIONADA a la instal.laci6 d'un hidrant contra in-
cendis tipus'H-100, degudament senyalitzat, llevat que a menys
de 100 in. n'e-xisteixi un d'instal.lat •

. 1 a l'acompliment de les mesures correctores que figuren en el
projecte tècnic de l'expressa�a_.activitat unit a 1 'expedient.

-' .

En cap cas es p0drà començar a exercir l'activitat abansd'haver-
se obtingut l'acta de COinprovaci6 favorable.

Per obtenir a,questa acta, el peticionari "haurà de sol.licitar a

l'Ajuntament que efectui l'oportUtla visita d'inspecci6. A la '

sol.licitud s'aèompaliyarà una certificaci6 del Tècnic Director

Sie les obres ,i instal.lacions, en la que s'especifiqui 1(3. con-

formitat de les mateixes, a la .llicència que les ampara.

Les obres i treballs d'instal.laci6 dels, c ondí.c Lonarrt s anteriors
hauran d; estar acabades dintre del termini d't.m mes, comptat des
de la data de la rebuda de la present resOluci6.

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

•

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

• 17490 LLANÇA
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AJUNTAMENT DÈ LLANÇÀ (ALTEMPOROA)

D"E CRE T .-. A La vila de Llançà a vint de jÚliol de

mil nou-cents noranta-dos.

ATES que es té coneixement que en el bar situat a l!Av.
.

.

Europa núm. 35, del qual és titÚlar la Sra. Mª CARMEN

CASTRO JURADO, s 'emet música a alt volum molestant els

veïns fina molt avançada la matinada.

ATES que l'article 70�. de l'Ordenança de Policia i Bon
.

.

Govern estableix que a partir de la 1 de la nit, i fins

l'hora de tancament, només poden tenir música' aquells
locals que estiguin correctament'insonoritzats.

AQUESTA ALCALDIA, HA' RESOLT:

1r.� REQUERIR a la Sra. Mª CARMEN CASTRO JURADO perquè
8

apart:i,r de la data de rebuda'de lá present notificaci6

s'abstingui de posarmúsica a part:j.r de la 1 de la mati

nada en el bar situat al'Avda. Eur-opa núm.,35.

2n.•
- ADVERTIR a la Sra. Mª CARMEN CASTRO. JURADO que en

cas d'incompliment del requerit es procedirà a 1 'inici

d'expedient, sancionador.

COMPLEIXI'S la resoluci6 anterior i notifiqui's en for�

ma legal a l.i'intet'essada.

Ho mana i s i.gna en Josep 11. Salvatella i Suñer, Alcalde

de Llançà, en el lloc i data al principi assenyalats,
. davant nieu el, Secretari que certifico.

L'ALCALDE,.,
Davant meu,

SECRETARI,

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

DEC R E T.-

A Llançà, a vint-i-vuit de juliol de mil nou-cents
noranta dos.

VIST l'expedient sobre l'adjudicació d'utoritzacions
per ocupacions de la zona maritimo terrestre per prestació de
serveis de temporada a la Platja de Grifeu a favor del Sr. CARLOS

ENRIQUE SOLE CANTO i que a continuació es relacionen:
Núm. 2 - Caseta Bar - 10 m2.
Núm. 3 - Cadires platjes - 40 m2.

ATES que les esmentades autoritzacions venen

condicionades al cumpliment de les prescripcions que figuren en

el Contracte, plec de Condicions i normativa que sobre el
particular determinen el MOPU i Servei de Costes de la
Generalitat.

ATES que el Sr. Sole ha estat requerit en dues ocasions
per tal de que ajusti les ocupacions i les activitats a les
autoritzacions atorgades i a les condicions assenyalades, sense

que hasta la data hagi adoptat cap mesura per tal de normalitzar
la situació.

ATES que en l'informe
data 24 de juliol d'enguany,
ocupacions que desenvolupa el
excedint-se de les que fiuguren

emes per la Policia Municipal en

fa constar les activitats i
Sr. Sole, les quals continuen

en el contracte i normativa.

VIST l'article 110

s'aprova el Reglament General
la Llei de Costes, així com

Contractes de l'Estat, aquesta

del Reial Decret 1471/89 pel que
pel desenvolupament i execució de
l'article 224 del Reglament de

Alcaldia HA RESOLT:

1r. INICIAR expedient per tal de declarar rescindits
els contractes formalitzats en data 8 d'agost de 1.991 i en

conseqüencia, extingides les autoritzacions atorgades al Sr.
CARLOS ENRIQUE SOLE CANTO per les ocupacions nºs. 2 i 3 de la
Platja de Grifeu, corresponents als serveis "Caseta Bar" i
"Cadires platjes", perque despres de haver estat advertit, tant
les ocupacions com els serveis no s'ajusten a les autoritzacions
atorgades i a la normativa aplicable.

2n. DONAR el tràmit de vista i audiencia de l'expedient
al Sr. Carlos Enrique Sole Canto, perqué en el termini de DEU

DIES, al.legui i presenti el documents i justificants que estimi
oportuns.

Ho mana i signa el Sr. Alcalde, en la data abans
indicada.

� L/Alca

4::""\. J�j'/
Av. Europa n.o 37 • Te. 972/3801 81 LLANÇA



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

cents noranta-dos.

Tenint cOneixament de que· el Sr. MAHIO ANNm�ZTATA ve
.

fent oc upg
ci6 de la vorera de la via pública davant el Restaûrant PROVEN

ZAL a�b taules i cadires, excedint-se de l'ocupaci6 que té auto

ritzada, aquesta Alcaldia,

HA RESOLT,

REQUERIR al Sr. IVIARIO ANNtmZIATA perquè ajusti 1.' ocupaci6 a 1 "au

toritzaci6 atorgada, advertint-lo que en cas' d'incompliment, -

s'iniciarà expedient de caducitat de la.llicència atorgada, seg
se perjudici de retirar els elements pels serveis municipals i

de tramitar expedient sancionador que procedeixi.

:'.,'_ .,.

Ho mana i signa en Josep 1\1. Salvatella i Suñer; Alcálde""':Presi

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

assenyalats, davant meu el Secretari, que certifico.

..

@> AJUNTAMENT DE LLANÇÀ IALTEMPOROÀ¡
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®> AJUNTAMENT DE LLANÇA (ALTEMPOROA¡

DEC R E T.-

A Llançà, a cinc d'agost
-

de mil nou-cents noranta
dos.

En relació amb el Decret de data 10 de juliol d'enguany
sobre la clausura temporal de local del Club Discoteca Nit i de
caducitat de l'expedient iniciat a instancia del Sr. Josep ortiz
de Zàrate de data 29 de juny de 1.984 per instal.lació i

legalització de l'activitat, s'ha presentat un escrit formulant
determinades al.legacions, aixi com recurs de reposició sobre una

part de l'esmentat Decret.

RESULTANT gue el recurrent basa les seves al.legacions:
a) La caducitat no es automàtica i per tant s'ha d'advertir a

l'administrat gue si deixa transcorrer tres messos es produirà la
caducitat de l'expedient.
b) Que el local disposa de llicencia municipal de data 8 de

juliol de 1.986 i que han anat fents les modificacions

adoptacions indicades, de tot lo qual acompanyen informe
acreditatiu de l'Enginyer Industrial Sr. Joaguim Poch Goicoechea.
c) En guant a la clausura del local, es revocable, tota vegada
gue no pot declarar-se inicialment la caducitat de l'expedient;
pergué han complert les condicions exigides; pergué s'ha

comprovat satisfactoriament pel Servei de Bombers; i pel
perjudici gue la mesura adoptada produiria.

ATES gue consultats els antecedents obrants en aquestes
dependencies en relació amb el present expedient, resulta:
a) Que en data 2 de maig de 1.983, la Comissió de Govern va

autoritzar el canvi de titularitat de la Discoteca Nit, causant
baixa el Sr. Josep Malats per esser alta a nom del Sr. Josep
Ortiz de Zarate, amb la condició de gue hauria de adaptar-se el
local a les exigencies del Reglament General de Policia

d'Espectacles pùblics i Activitats Recreatives, per abans del 27

d'agost de 1.984.
b) El dia 25 de juny de 1.984, el Sr. Josep Ortiz va presentar
sol.licitut per tramitació d'expedient d'acord amb el procediment
d'Activitats Classificades, el gual encara no s'ha resolt
definitivament, per les circumstàncies gue figuren en el Decret
de 10 de juliol esmentat anteriorment.
c) El dia 22 de maig de 1.986, s'autoritza el canvi de nom de
l'activitat, causant baixa el Sr. Josep Ortiz Zarate i passant a

nom de CLUB DISCOTECA NIT, S.A.

ATES gue el recurrent juntament amb la reclamació ha

presentat un annexe de projecte per tal de donar compliment a lo
interessat pel Servei de Activitats Classificades i poder
legalitzar la Discoteca Nit.

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



� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDAI

Aquesta Alcaldia HA RESOLT:

1r. ESTIMAR la part de la reclamació formulada pel Sr.
JOSE ORTIZ DE ZARATE PERALES en representació de CLUB DISCOTECA

NIT, S.A., relativa a la caducitat de l'expedient, perqué al

marge de la procedencia a no de l'advertiment en el termini de
tres messos referits pel recurrent, aquest ha presentat la
documentació que reiteradament s'havia interessat i amb la qual
cosa, es deixa sense efecte la declaració d'inici d'expedient de
caducitat i es proposa la continuació de la tramitació de

l'expedient hasta la seva resolució.

2n. RATIFICAR la resta del Decret de 10 de juliol
d'enguany pels raonaments avans esmentats, i hasta tant no

s'hagi obtingut la resolució definitiva de l'expedient.

Ho mana i signa el Sr. Alcalde, Josep M. Salvatella i
Suñer, en la data avans indicada.

Davant meu:

Av. Europa n.? 37 • Tel. 972/380181 • Fax 972/381258 • 17490 LLANÇA
Registre d'Entitats Locals: 01170926
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� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDA)·

DEC RET .� A la vila de Llançà a sis d'agost de mil nou
cents nor8nta�dos.

VIST l'escrit de la Sra. CATALINA PALLISER i COROMINAS, de
data 2-7-92 Registre d'Entrada n6m. 2178, en relaci6 amb l'ex
pedient sancionador 120/92 per infracci6 del Codi de Circlüa=
c í.ó ,

RESULTAI'iT que la'recurrent formula al.legacions .marrí.f'e starrt -

que el vehicle estava estacionat sobre una illeta només per -,

carregar i descarregar- mercaderies del' seu establiment, sense

comportar cap perill per la circulaci6rodada ni peatonal.
,�

·VIST l'informe emès per la Prefectura de la PÒlicia ,Local so

bre el particular, en el que s'indica que el butlletí ae de
núncia es_va estendre mentre la Sra. Palliser es trobava din�
tre el seu establiment, per tant, es desconeixia el titular o

usuari del vehicle, el qU3.1 no comportava cap risc de qualse-
vol tipus.

-

Aquesta Alcaldia, HA.RESOLT:

DECLA..B.A1Lt el sobresseïment de la multa expt •. núm. 120/92, iinp..2
sada a la Sra. Palliser, en base als. motius expoeat s anterior
ment.

Ho mana i si gna en Josep llI. Salvatella i SiJiier, 'Al.c a.Ld e=Pr-esâ
dent de l'Aju..Yltament de Llançà, en el lloc i data la principI
a.s s eriya.Lat s ,

..

Davant meu,
:8L SECRETARI,



..

� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDA)

D·� CRE T.- A la vila de Liançà a sis d'agost de mil nou
cents noranta-dos.

VIST 1 '·escrit del Sr. MARC CEJ"iTELLAS i P�lI.LLISR1i. de data 10.
de juliol·d{enguany, registrat d'entrada en aquestes depen�dències municipals amb el núm. 2268, en relaci6 amb l'expe
dient sancionadOr 125/92 per infracci6 de l'article 118 del
R.D •.. 13/92, de 17 de gener� ....'.

. "

RESULTANT que el recurrent f'o rmu'l.a al.legacions manifestant
que la motocicleta, estava correctament estacionada a 1 'apar .

cament i ell estava. caminant en ei moment de la denúncia; =.
adduint motius per�onals a la'mateixa •

VIST l'informe emès per la Pr�fectura de la Policia Local _

en :èl qual es 'fa constar que el denunciat v e. passar davant
la patrulla deIa Policia Local conduint sense el casc pro
tector, tot i que el dia anterior se 1 'havia av.í.aat de
,l'obligatorietat de l'ús del casc tant en viés urbanes com
interurbanes.

HR RESOLT:

1r.- DESESTIMAR la r-ec Lamac
í ó

f'or-mulad.a pel Sr. MARC CENTE
LLAS PALLISER, per considerar que sel'havia advertit prè
viarnent .de la infracci6 que cometia, f'errt=rie cas omís.

2n •
....:. IWIPOSAR una mul.t a de DUES WITL PESSBTES al Sr. Centellas

.per là infracci6 exposada anteriorment.

Ho mana i signa en Josep M. Salvatella i Suñer.,. Alcalde-P��
sident de l'Ajuntament de Llançà, en el lloc i data al prJ.!!
cipi assenyalats, davant meu el Secretari que certifico.

Davant meu,
EL SECRETARI,

Av. Europa no? 37 • Tel. 972/380181 • Fax 972/381258 • 17490 LLANÇA
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4D> AJUNTAMENT DE LLANÇÀ IALTEMPORDÀI

DEC RET .- A la vila de Llançà a set d'agost de mil nou

cents noranta-dos.

VISTA la denúncia formulada davant la Policia Local de Llan
çà de data 20 de juliol de 1.992, en la qual s'acredita que
el denunciant va ser àtacat per dos gossos propietat del Sr.
ERNEST WITZEL, els quals corrien solts pel carrer Fané, la -

qual cosa constitueix una infracci6 a l'article 16è. de l'Or
denança de Policia i Bon Govern aprovada per aquest Ajunta-
ment.

Amb el present decret, RESOLC:

Primer.- Que s'incoi expedient sancionador al Sr. ERNEST WIT
ZEL per determinar la �esponsabilitat administrativa en què
hagi pogut inchrrer.

Segon.- Designar instructor de l'expedient al senyor JOSEP -

SERRADELL i PACAREU, i Secretària a la senyora BLANCA GARRI
GA i MANERA, Regidor i Auxiliar Administrativa respectivament
d'aquest Ajuntament, als quals serà notificat en.forma aquest
nomenament, i també, es notificarà a la persona inculpada als
efectes de recusaci6, si creu que hi ha causes legitimes per
fer-ho.

Ho mana i signa en JOSEP M. SALVATELLA i SUÑER, A1calde-Presi
dent de l'Ajuntament de Llançà en el lloc i data assenyalat =
al principi, davant meu, el Secretari que certifico.

L'ALCAL E-PRESIDENT, vant meu,
SECRETARI,

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

1) E C: F� E: -or A la vila de Llançà a tretze d'agost de mil
nou-cents noranta-dos.

ATES que segons l'informe emès per l'Arquitecte Assessor

Municipal el dia 30 de juliDI de 1.992, després d'haver efectuat
una visita a la finca situada entre els carrers Colon i Pizarro,
davant el nam. 8 del carrer Colon, propietat del Sr. JOSEP ROSI
LLO DURAN. s'ha comprovat que les mitgeres es troben en mal estat,
la qual cosa provoca que en dies de plUJa es produeixin filtra
cions a les cases veïnes.

AQUESTA ALCALDIA, HA RESOLT:

lr.- REQUERIR al senyor JOSEP ROSILLO DURAN perqu� en el
termini d' un mes a partir de la data de rebuda de la present no

tificació procedeixi a sanejar les mitgeres i arrebossar-les amb

2n .

..... I�D\")ERT I H 8.1

compliment del requerit
e i orl.:'';.ljC) r' .

JOSEP ROSILLO DURAN .'-.\-'
o:=t I

procedirà a l'inici d'expedient san-

COMPLEIXI'S la resolució anterior
. . .,. . .

"

¿ nO�lTlqul s en Torma

legal a l'interessat.

Ho mana i signa en Josep M. Salvatellai SuNer, Alcalde-Pre
sident de I-Ajuntament de Llançà, en el lloc i data al principi
assenyalats, davant meu el Secretari que certifico.

L-ALC�LDE-PRESIDENT,

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

DEC:F�E:T

A Llançà, a catorze d-agost de mil nou-cents noranta-dos.

Després dels requeriments fets per aquest Ajuntament al Sr.
Carlos Enrique Solé Cantó, referent a l-autoritzaci6 per ocupació
de la zona maritimo-terrestre a la platja de Grifeu. en dates 7-7,
20-7 i 31-7; havent-se comprovat per informes de la Policia Local
de 23-7 i 13-8, que no s'ha complert alIó ordenat; i seguint ins
truccions del Servei de Costes del M,D.P.U; se li dóna un últim
termini improrrogable fins a dilluns, 17 d-agost, a les 8 del
mat'i, per adequar l-ocupaci6 de platja als limits autoritzats de
10 m:2.

En cas de no fer-se efectiu aquest requeriment, I-Ajunta
ment procedirà a la seva realització aquest dia i hora, amb càrrec
al concessionari. Aixó sens perjudici de la resolució de I-expe
dient obert per a la rescissió del contracte.

L'ALCALDE-PRESIDENT, D .:::�. \/ .?. 'n t. ff1 e L� s

El Secretari en funcions,

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

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

RESULTANT que de l'informe emès pels Serveis Tècnics'
Municipals, consta que els solars situats entre els carrers Cap
de Ras i Grifeu, propietat del Sr. JOAN SALVAT i SOLER, es tro
ben plens de malesa amb alt perill i risc d'incendi.

VIST l'article 10 del Reglament de Disciplina Urbanis
tica, del qual resulta que els propietaris de terrenys, urbanit
zacions, edificacions i rètols, hauran de tenir-los en condi--
cions de seguretat, salubritat i ornat públic.

VIST així mateix l'anterior article en els seus apar
tats 2 i 3, aquesta Alcaldia,

HA RESOLT,

REQUERIR al senyor JOAN SALVAT i SOLER perquè en el -

termini d'UN MES a comptar des de la data de rebuda de la noti
ficaci6 de la present resoluci6, procedeixi a netejar els esmen
tats terrenys.

ADVERTIR al Sr. JOAN SALVAT i SOLER, que en cas d'in
compliment del requerit, procedirà a fer-ho aquest Ajuntament -

pels corresponents Serveis, fent ús del sistema d'execuci6 sub
sidiària amb les despeses a càrrec del requerit.

COMPLEIXI'S la resoluci6 anterior i notifiqui's en -

forma legal a l'interessat.

Ho mana i signa el Sr. Alcalde-President de l'Ajunta
ment de Llançà, davant meu, el Secretari que certifico.

L'ALCALDE-PRESIDENT,

Av. Europa n.o 37 • Tel. 972/380181 • Fax 972/381258 • 17490 LLANÇÀ
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4]> AJUNTAMENT DE LLANÇA (ALTEMPORDA¡

VIST l'expedient sancionador instruït a l'efecte contra els
Srs. CLAUDIO GRANDE HERNANDEZ i ANTONIO CORTES APARICIO per tenir
m0sica fora de l'horari autoritzat en el Bar K.G.B.,

ATES que per resoluci6 de l'Alcaldia de data 15 d'abril
d'enguany, es va ordenar la incoaci6 d'expedient sancionador als
Srs. Claudio Grande Hernández i Antonio Cortés Aparicio per deter
minar les responsabilitats en que haguessin pogut incórrer per
tenir mOsica en funcionament fora de l'horari autoritzat. la mati-
nada del 12 d'abril, amb infracci6 de l'article 70 de l'Ordenança
de Policia i Bon Govern d'aquest Ajuntament.

ATES que nomenats instructor i secretari sense que, notifi
cat això als inculpats, aquests promoguessin recusaci6.

ATES que formulat el corresponent Plec de Càrrecs, els in

culpats no han presentat cap escrit ni formulat cap al. legació.

ATES que resulta provat i aixl es declara que els Srs.
Claudia Grande Hernández i Antonio Cortés Aparicio, a la matinada
del dia 12 d'abril d'enguany, tenien m�sica en funcionament en el
Bar K.G.B. del carrer Pablo Picasso fora de l'horari autoritzat
molestant els veïns.

CONSIDERANT que els fets declarats i provats constitueixen
una infracci6 lleu, prevista en l'article 81 de l'Ordenança de Po
licia i Bon Govern, la qual apareix sancionada en l'article 82 de
¡'esmentada Ordenança.

ATES que en data 16 de juny d'enguany, per l'Instructor de
¡'expedient va ésser formulada proposta de resolució mitjançant

:L 1 eLA,
sense que s'hagi presentat cap al. legació.

Aquesta Alcaldia HA RESOLT:

IMPOSAR als Srs. CLAUDIO GRANDE HERNANDEZ i ANTONIO CORTES
APARICIO una sanció de CINC MIL PESSETES. com autors d'una falta
lleu, per tenir mOsica fora de l'horari autoritzat en el 8ar
k.C.E.

Llançà, a 24 d'agost de 1.992.

[J.;::'···/.3.nt [i"¡eL,l,
E 1 ��;¿:;! e i' e t",,_r· i }
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4D> AJUNTAMENT DE LLANÇÀ IALTEMPORDA¡

O E e R E T.- A la vila oe Llançà a

mil nou-cents noranti-dos.

VISTOS els informes emesos per la Policia Local d'aquest
Ajuntament de dates 1] i 15 d'agost de 1.992 en els que es fa
constar que en el Bar KGB deIs Srs. CLAUDIO GRANDE HERNANDEZ i AN

TONIO CORTES APARICIO, els mateixos dies dels informes tenien
mOsica en. funcionament fora de l'horari autoritzat i molestant els

Amb el present decret RESOLC:

vint-i-sis d'agost de

Primer.- Que s'inco! expedient sancionador als Srs. CLAU-
DIO GRANDE HERNANDEZ i ANTONIO CORTES APARICIO per determinar

responsabilitat administrativa en què hagin pogut incòrrer.

Segon.- Designar instructor de l'expedient al senyor JO
SEP SERRADELL i PACAREU, i Secretària a la senyora BLANCA GARRIGA
i MANERA, Regidor i Aux. Administrativa respectivament d'aquest
Ajuntament, als quals serà notificat en forma legal aquest nomena

ment, i també. es notificarà a les persones insculpades als efec
tes de recusació, si creuen que hi ha causes legitimes per fer-ho.

Ho mana i signa en JOSEP M. SALVATELLA i SUNER, Alcalde
President de l'Ajuntament de Llançà en el lloc i data assenyalat
al principi. davant meu, el Secretari que certifico.

Av.Europa n.v a? • Tel. 972/380181 • Fax972/381258 • 17490LLANÇA
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VIST l'expedient sancionador incoat al senyor ENRIQUE NA
VARRY VILLANUEVA en virtut del decret d'aquesta Alcaldia de data
20 de juliol proppassat. per haver manipulat el comptador d'aigua
instal lat a la caseta de comptadors de la finca situada al carrer

�:;i::� n t. C':�. Y' I E.I'=:} r�(I¡'f�. l (1 ,I ::::!2: í(¡·;:':. '('IE::)""' .::::. :::¡Lil,= ::l!_'¡E.�(:!{�. \/i::,:,1 r'l
.. ¡= f' I.=.'Y-¡,:::;c!t_:,:!�. I t::!';:; r-' ()ciE.�:� cti:5:

lectura del pas d'aigua.

•

� AJUNTAMENT DE LLANÇA (ALTEMPORDÀj

D E e R E T.- A la Vlia de Llançà a divuit de setembre de mil nou

cents noranta-dos.

ATES que el Sr. Navarry va presentar-se en aquest Ajun
tament 1 va efectuar el pagament de les despeses ocasionades per
I a m¿�.r-iif.)L¡:L.:::;.ctl�! ¡ji:?']. c:::)r¡'¡f':it.�:;.=:i()r\ ���itt),:it.. .::\1 C·3.r'·r'E:r't. �=;E¡.¡-lt C.::i.i"'l::?s ·n�jlïi. le),

Davant meu,
La Secretària Acetal.,

DECLARAR el sobresse!ment de l'expedient sancionador in
coat al senyor ENRIQUE NAVARRY VILLANUEVA.

COMPLEIXI'S la resoluci6 anterior 1 notifiqui's en forma
al" í �-i t.. i'::: )M, 1=:':; S'::¿t t..

Ho mana i signa en Josep M. Salvatella i Su�er Alcalde
President de l'Ajuntament de Llan�à. en el lloc i data al principi
assenyalat. davant meu la Secretària accidental que certifico.

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



•

� AJUNTAMENT DE LLANÇA IALTEMPORDA¡

PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS

dos.
A Llançà, a divuit de setembre de mil nou-cents noranta

VISTOS els informes emesos per la Recaptadora i
Dipostaria d'aquest Ajuntament, en els que es fa constar que la
Sra. JOSEFA aOSCH BUXEDA, adjudicataria de l'explotació del Bar
cel Pavelló Municipal, te pendents de pagaments els canons de
concessió corresponents als exercicis 1.991 i 1.992.

VIST el Contracte i Plec de Condicions que regule el
mateix, signat en data 16 de gener de 1.990, aixi com els article
223

.

i 224 del Reglament de Contractes de l'Estat, aquesta
Alcaldia, actuant com a President de la Junta del Patronat
Municipal d'Esports de Llançà, HA RESOLT:

1r. INICIAR expedient per tal de declarar rescindit el
contracte formalitzat en data 16 de gener de 1.990 amb la SRA.
JOSEFA BOSCH BUXEDA, d'explotació del Bar en el Pavelló
Municipal.

a la Sra.

al.legui
oportuns.

2n. DONAR el tràmit de vista i audiencia de l'expedient
Josefa Bosch Buxeda, perque en el termini de DEU DIES,

i presenti el documents i justificants que estimi

Ho mana i signa el Sr. Alcalde-President del Patronat,
en la data abans indicada.

L'ALCALDE-PRESIDENT, Davant meu:

El Secretari,

Av. Europa n.o 37 • Tel. 972/380181 • Fax 972/381258 • 17490 LLANÇA
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DEC R E T.- A la vila de Llançà a vint-i-un de setembre de

mil nou-cents noranta�dos.

VIST l'informe emès en data 27 de juliol de 1992 per'la Poli
-

cia Local d'aquest Ajuntament, en el que s'acredita que en el

bar anomenat"DON BOCATA" situat al carrer Cabrafiga núm. ],
es sèrveixen begudes alcohbliques a través d�una finestra del
mateix bar que d6na directament al carrer•.

Aquesta Alcaldia, HA RESOLT:

1r.- REQUERIR al senyor OSCAR ALBERTO BALMAYOR ALBARELLOS, ti

tular del bar anomenat "DON BOCATA", perquè s'abstingui de ser

vir begudes alcohbliques directament per mitjà d'una finestra

a les persones que circulen per la via pública.

2n.- ADVERTIR al senyor BALMAYOR que en èas d'incompliment del

requerit en el termini assenyalat, es procedirà a iniciar ex

pedient sancionador.

3r.- NOTIFIQUI'S la present resoluci6 a l'interessat, amb indi

cati6 dels recursos que pot interposar, brgans iterminis per

a interposar�los.

Ho mana i signa en Josep M. 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.

L'Alcalde-President, Davant meu,

La Secretària Acetal.,

Av.Europan.037 • TeL 972/380181 • Fax972/381258 • 17490LLANÇA
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� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

DEC R E T.- A la

nOU··'�Ci.::':'nt.·::, r'¡(.) Y"·;::i.I-1 t3.-·ij()S .

•• J _.

:._\i::::

l'informe emès en data 17

�licia Local d'aquest Ajuntament. en el que s'acredita que els

d i E.: �::� :t .(1, "lEt :î. 1:7 ci" ¿3. :�0 () .�:; t. el" l.:? 1'1 �;J Lí .:�. r'1":-/ E:: 1 b .::�. ro,
,'I D C) �\¡ E; CJ e ;1 l" {� r J

s .�:} i t. t.l Eo!. t ·3. 1

carrer Cabrafiga n0m. 3, estava obert al p0blic excedint-se de

l'horari estableret per la Direcció General del Joc i Espectacles.

AQUESTA ALCALDIA, HA RESOLT:

lr.- REQUERIR al Sr. OSCAR ALBERTO BALMAVOR ALBARELLOS

perquè a partir de la data de rebuda de la present notificació

procedeixi a tancar el bar com a màxim a dos quarts de tres de la

mEt t. í '("! .;:.-:. el.::::..

2n.- ADVERTIR al Sr. BALMAVOR que en cas d'incompliment
del requerit en el termini assenyalat, es procedirà a l'inici
d

"

f::: ::< p e cj i E.:.� ri t'::.. :;:t. rOl e :i. o r1 2:: el c! r' .

3r.- COMPLEIXI'S la resolució anterior i notif�qui's en

forma a l'interessat, amb indicació dels recursos que pot inter

posar. òrgans i terminis per a interposar-los.

Ho mana i signa en Josep M. Salvatella i SuMer, Alcalde-
President de l'Ajuntament de Llançà, en el lloc i data al principi

L'ALCAL�E-PRESIDENT.

Av.Europa n.v S? • Tel. 972/380181 • Fax972/381258 • 17490LLANÇA
Registre d'Entitats Locals: 01170926
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4Y> AJUNTAMENT DE LLANÇA (ALTEMPORDÀ)

DEC R E T.- A la vila de Llançà a vint-i-un de setembre de mil
nou-cen�s noranta-dos.

VIST l'informe emès en data 17 d'agost de 1.992 per la
policia Local d'aquest Ajuntament, en el que s'acredita que els
dia 16 d'agost d'enguany el bar "TRACA", situat al

carrer Muralla n0m. 7, estava obert al pDblic excedint-se de

l'horari estableret per la Direcció General del Joc i Espectacles.

AQUESTA ALCALDIA, HA RESOLT:

lr.- REQUERIR al Sr ORIOL MOLES LAPLANA

perquè a partir de la data �.! -

¡_ji::'::

procedeixi a tancar el bar com a màxim a dos quarts de tres de la
[I¡·:;'. ti në.:,,f,::!.:;I..

2n.- ADVERTIR al Sr. MOLES que en cas d'incompliment
del requerit en el termini 'I," • •

·3. ol 1'C1IC:1

d'expedient sancionador.

3r.- COMPLEIXI'S la resolució anterior i notifiqui's en

forma a l'interessat, amb indicació dels recursos que pot inter

posar, òrgans i terminis per a interposar-los.

Ho mana i signa en Josep M. Salvatella i SuMer, Alcalde
President de l'Ajuntament de Llançà, en el lloc i data al principi
as.. �::¡.l.� n \/ .::::. ]. .:::;. t. '::; J ci =i. \/ .:::1. ri t. r(� ;�:.::: Ll s I E�. �::;;� e "(. !.:=t �!. y� :í. ë:� (.� e e t .:�;. 1. (:� L� ;�.:.l e !.�.� 1""" t. :i. f i e c¡ .

L'ALCALDE-PRESIDENT,
La Secretària Acetal .•

Av.Europa n.v a? • Tel. 972/380181 • Fax972/381258 • 17490LLANÇA
Registre d'Entitats Locals: 01170926
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� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDA¡

o E e R E T.- A la vila de Llançà a vint-i-un de setembre

de mil nou-cen�s noranta-dos.

VIST l'informe emès en data 17 d'agost de 1.992 per la
Policia Local d'aquest Ajuntament, en el que s'acredita que el
d :i .. :3. 1 () (.1

"

�:!'!.J()�;:; t. 1:1" 0.�r'1:�]L!.�:!.·¡-)'/ �.::.' 1 t).:::;, r�
I} (�!_) I (J�:;C:'-'Ei��f� (JF�.:L'JC: J!

1 ;:3- i tLi.;::!. t. ë;;,

l'Av. Europa nOm. 35, estava obert al p0blic excedint-se de
l'horari establert per la DirecciÓ General del Joc i Espectacles.

AQUESTA ALCALDIA, HA RESOLT:

lr.- REQUERIR a la Sra. FRANCISCA DIEZ PALACIOS

perqué a partir de la data de rebuda de la present notificació

procedeixi a tancar el bar com a màxim a dos quarts de tres de la
r¡'I·::�i t. i T1 i:t lj .::t .

2n.- ADVERTIR a la Sra. DIEZ que en cas d'incompliment
del requerit en el termini assenyalat, es procedirà a l'inici

d'expedient sancionador.

3r.- COMPLEIXI'S la resolució anterior i notifiqui's en

forma a l'interessat, amb indicació dels recursos que pot inter

posar, òrgans i terminis per a interposar-los.

Ho mana i signa en Josep M. Salvatella i SuMer, Alcalde
President de l'Ajuntament de Llançà, en el lloc i data al principi
assenyalats, davant meu, la Secretària Acetal. que certifico.

L'ALCALDE-PRESIDENT,
La Secretària Acetal.,

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



4D> AJUNTAMENT DE LLANÇA (ALTEMPORDÀ¡

o E CRE T_- A la vila de Llançà a vint-i-un de setembre

de mil nou-cents noranta-dos_

VIST l'informe emès en aa�a 17 d'agost de 1_992 per la

policia Local d'aquest Ajuntament. en el que s'acredita que la

rnEI.ti.'(i.:::l.C!.::�. Cii.:,::.;]. dia 1.�;'F d ë-1.!;:jC¡·::-;t cl··!.:::r-�i;JL1.:�i.·n�./ ;,:?:1 .I!E;P�F: F'IC:l�::�;:::;OJ!" ":;i, tLi2tt. .:�.l

carrer Pablo Picasso. estava obert al pG�lic excedint-se de

l'horari establert per la Direcció General del Joc i Espectacles_

AQUESTA ALCALDIA. HA RESOLT:

lr.- REQUERIR al Sr. FERNANDO MARTIN ARRANZ

perquè a partir de la data de rebuda de la present notificació

procedeixi a tancar el bar com a màxim a dos quarts de tres de la

2n.- ADVERTIR al Sr. MARTIN que en cas d'incompliment
del requerit en el termini assenyalat, es procedirà a l'inici

d'expedient sancionador.

3r.- COMPLEIXI'S la resolució anterior i
forma a l'interessat, amb indicació dels recursos que pot inter

posar, òrgans i terminis per a interposar-los.

Ho mana i signa en Josep M. Salvatella i Suner Alcalde

President de l'Ajuntament de Llançà, en el lloc i data al principi
assenyalats, davant meu, la Secretària Acetal. que certifico.

L'ALCALD�-PRESIDENT! IJ ��!. \/ .;:i, r) t rn E:,:; tJ
"

La Secretària Acetal.

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

DEC R E T.- A la vila de Llançà a vint-i-un de setembre
de mIL nou-cents noranta-dos.

VIST l'informe emès en data 17 d'agost de 1.992 per la
Policia Local d'aquest Ajuntament, en el que s'acredita que el
dia 17 d'agost d'enguany el "BAR FELIP", situat a la Plaça Major

} estava obert al p6blic excedint-se de
l'horari establert per la Direcció General del Joc i Espectacles.

AQUESTA ALCALDIA, HA RESOLT:

lr.- REQUERIR al Sr. ALEJANDRO DARDER GRANOLLERS
perquè a partir de la data de rebuda de la present notificació
procedeixi a tancar el bar com a màxim a dos quarts de tres de la
lï¡:::!, t.. i ïl,::.:;¡j.3..

2n.- ADVERTIR al Sr. DARDER que en cas d'incompliment
del requerit en el termini assenyalat, es procedirà a l'inici

d'expedient sancionador.

3r.- COMPlEI/I'S la resolució anterior i notifiqui's en

forma a l'interessat. amb indicació dels recursos que pot inter

posar, òrgans i terminis per a interposar-los.

Ho mana i signa en Josep M. Salvatella i Suner Alcalde
President de ¡'Ajuntament de llançà. en el lloc i data al principi
assenyalats. davant meu. la Secretària Acetal. que certifico.

l'AlCAl.DE-PRESIDENT,
la Secretària Acetal.

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



� AJUNTAMENT DE LLANÇA (ALTEMPORDÀ)

DEC RET .� A la vila de Llançà a vint-i-tres de setembre
de mil nou"'-cents noranta-dos.

'

VIST'l '

escrit del Sr. ,JOAN COS i JOU de data 31 d 'agost d "

en

guany, registrat en aquestes Dependències Municipals amb el
,núm. 2765, en'relaci6 amb la sanci6 imposada el dia 22 d'agost

-

d'enguany per infracci6 del Codi de Circulaci6.

RESULTANT que el recurrent formula, al.legacions manifestant
que va estacionar el seu vehicle en lloc prohibit perquè havia
d 'anar a la farmàcia de guàrdia i va::, ésser uns minuts.

HE RESOLT:
,"

DECLARAR el sobresseïment de la sanci6 imposada al Sr. JOAN -

,COS i JOU, per considerar que l'estacionament del vehicle no
va comportar cap risc per la circulació rodada ni per als via
nants i estava justificat.

-

COMPLEIXI,S la resolució anterior i notifiqui's en forma lègal
a l/interessat •

.
\

Ho mana i signa en Josep M. Salvatella' i Suñer, Alcalde-Pres,!
dent de l'Ajuntament de Llançà, en el lloc i data al principi
assenyalat, davant meu, la Secretària accidental que certifi
co.

L'ALCALDE-PRESIDENT, Davant meu,
La Secretària Acetal.,

AvEuropa n.v S? • Tel. 972/380181 • Fax972/381258 • 1749o.LLANÇA
Registre d'Entitats Locals' 01170926
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DECLARAR el sobresseîment de la sanci6 núm , 148/92 imposada
al,Sr. FRANCESC BARCELO GUANTER, per considerar que l'estaci_2.
nament no va comportar cap risc per la circulaci6 rodada ni -

per als vianants.

COMPLEIXI'S la resoluci6 anterior i notifiqui's en forma le
gal a l'interessat.

Ho mana i signa en Josep M. Salvatella i Suñer, Alcalde-Pr,es_!
dent de l'Ajuntament de Llançà, en el tloc i data al principi
assenyalat, davant D;leu la Secretària accidental que certifico.

..

�> AJUNTAMENT DE LLANÇA (ALTEMPOROA¡

DEC RET .- A La vila de Llançà. a vint-i-tres de setembre
de mil nou-c errt.s noranta-dos.

VIST l'escrit del Sr. FRANCESC BARCELO i GUANTER. de data 27
d'agost d'enguany, registrat en-aquestes Dependències Mtinici
pals amb el n{m¡. 2723, en relaci6 amb l'expedient sancionador
148/92 per infracci6 del Codi de Circulaci6.

-

-

RESULTANT que el recurrent formula al.legaeions manifestant
que havia estacionat el vehicle a la parada de taxis,'al cos
tat de l'entarimat desmuntable, ja que estava treballant amb
La Brigada lVI\unieipal d 'Obres i Serveis.

-

HE RESOLT:

Davant meu,
La Seer�tària Acetal.,

Av. Europa n.? 37 • Tel. 972/380181 • Fax 972/381258 • 17490 LLANÇA
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-tres de setembre de
mil nou-cents noranta-dos.

VIST l'escrit del Sr. ARNALD PLUJA i CANALS, de data 17-8-92,·
registrat en aquestes dependències municipals amb el núm. 2648
del Registre d'Entrada, en relaci6 amb l'eŒpedient sancionador
núm. 216/92 per infracci6 del Codi de Circulaci6.

RESULTANT que el recurrent formula al.legacions manifestant -

que el senyal de prohibit aparcar estava al costat esquerre de
la vorera mentre que el seu ciclomotor estava en el costat --

dret, on no hi havia senyalitzaci6 de cap tipus i també s'hi
trobaven altres vehicles que no foren objecte de sanci6.

HE RESOLT:

DECLARAR el sobresseïment de la sanci6 núm. 216/92 imposada al
Sr. Arnald Plujà, en base als motius exposats anteriorment.

COMPLEIXI'S la resoluci6 anterior i notifiqui's en forma �egal
a l'interessat.

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

Davant meu,
La Secretària Acetal.,

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



AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)
.'

DEC RET.- A la v í.La de Llançà a vint-i-cinc de setembre
. de mil nou-cents noranta-dos.

ATES que segons els informes emesos per la Policia Local, s'ha
comprovat que en el bar "Captain's", situat al ci Cabrafiga -

.

núm. 25, del qual és t�tular el Sr. MART1RIAN HEJfA.S DOMINGO,
a partir de la 1 de la matinada s'emet música a alt volum mo
lestant els veïns.'

ATES que l'article 70è� de l'Ordenança de �olicia i Bon Govern
estableix que fins a la 1 de la nit el nivell màxim de soroll
permès és de 45 decibe1is, i a partir de la 1 de la nit, i fins
l'hora de tancament només poden tenir música aquells locals que
estiguin correctament insonoritzats.

AQUESTA ALCALDIA, HA RESOLT:

1r.- REQUERIR al senyor MARTIRIAN HERAS DOMINGO perquè a partir
de la data de rebuda de la present notificaci6 la música que -

s' emeti en el Bar. ','Captain,"is" no superi el níve11 de 45 decibe
lis fins la 1 de la matinada, havent-se d'abstenir de posar mú
sica a partir de la 1 de .La matinada.

2n.- ADVERTIR al Sr. MARTIRIAN HERAS DOMINGO que en cas d'incom
pliment del requeri±; es procedirà a'l'inici d'expedient sancio
nador.

COMPLEIXI'S la reso1uci6 ante+ior i notifiqui's en forma legal
a l'interessat.

Ho mana i signa en Josep M. Sa1vatella ï Suñer, Alcalde de L1an
çà, en el lloc i data al principi assenyalats, davant meu la Se
cretària accidentàl que certifico.

L'ALCALDE�PRESIDENT, Davant meu,
La Secretària Accta1.,

I

•

Av.Europan.037 • Tel. 972/380181 • Fax972/3812S8.· 17490LLANÇA
Registre d'Entitats' Locals: 01170926
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L'ALCALDE-PRESIDENT, Davant meu,

�A ,SECRETARIA ACCTAL.,

Î J,' '1';'· r.

I l�,l' .
I .

•

� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ IALTEMPORDÀ)

.

DEC RET .- A la Vila de Llançà a vint-i-cinc de se
tembre de mil'nou-cents noranta-dos.

RESULTANT que de l'informe emès pels Serveis Municipals
corresponents, consta que el terreny propietat dels Srs. JOSEP':::
COMPANY MOLAR i JOAN SALVAT SOLER, situat a l'Av. Mestral núms.
1 a 7, es troba ple de malesa amb alt perill i risc d'incendi.

�

VIST l'article 10 del Reglament de Disciplina Urbanísti
ca, del qual resulta que els propietaris de terrenys, urbanit=
zacions, edificacions i rètols, hauran de tenir-los en condi
cions de seguretat, salubritat i ornat públic.

VIST així mateix l'anterior article en els seus apartats
2 i 3, aquesta Alcaldia,

HA RESOLT:

REQUERIR al senyor JOSEP COMPANY MOLAR i al senyor JOAN
SALVAT SOLER perquè en el termini d'UN MES.a compt� des de la
data de rebuda de la notificaci6 de la present resoluci6, pro
cedeixi a.netejar l'esmentat terreny.

ADVERTIR als S�s. COMPANY i SALVAT, que en cas d'incom
pliment del requerit procedirà· a fer-ho aquest Ajuntament pels
corresponents Serve�s, fent ús del sistema d'execuci6 subsidià
ria amb les despeses a càrrec dels requerits.

COMP:EiEIXI'S,la resoluci6 anterior i notifiquis en forma
legal als interessats.

Ho mana i signa el Sr. Alcalde..;.President de I 'Ajuntament
de Llançà, davant meu, el Secretari' Acetal. de que c er-t í.f'Lc o ,»

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



AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

DEC R E T.- A la vila de Llançà a v'int-i-cinc
de mil nou-cents noranta-dos.

VIST l' escrit presentat per diversos veïns del carrer La C,2
ma de data 20-07 .... 92, núm. 2360 del Registre d'Entrades, en
relaci6 al mal estat dél paviment del'carrer amb mati d'unes
obres de reparaci6 de canonades d'aigua�

RESULTANT que de l'informe emès per l'Arquitecte Assessor MB
nicipal d'aquest Ajuntament, consta que davant els números -

35, 37 i 39 del carrer La Coma, els tr-ebaf.La de reposici6
del paviment efectuats per AGUAS FANE s6n deficients i no -

s'ha procedit a.la correcta execuci6.

AQUESTA ALCALDIA, HA RESOLT:

1r.- REQUERIR al senyor FERNANDO DE VILALLONGA i ROSELL per
què en el termini de quinze dies, comptats des de la data de
la rebuda de la present notificaci6 procedeixi a deixar el -

paviment del carrer La Coma en el mateix estat que abans d'i
niciar-se les �bres d'obertura de rasa.

2n.- ADVERTIR al senyor FERNANDO DE VILALLONGA i ROSELL, en

representaci6 de
-,

AGUAS FANE S.A., que en cas d'incompliment
del requerit en el termini assenyalat es procedirà a fer-ho
pels corresponents serveis d'aquest Ajuntament, fent ús del
sistema d'execuci6 subsidiària, amb les despeses a càrrec de
AGUAS FANE S.A.

COMPLEIXI'S la resoluci6 anterior i notifiqui's en forma le
gal a l'interessat.

Ho mana i signa en Josep M. Salv�tella i Suñer, Alcalde de -

Llançà, en el lloc i data al prinèipi assenyalats, davant -

meu, la Secretària accidental que certifico.

L
' ALCAnDE-PRESIDENT, . Davant meu,

La Secretària Acctal.,

./

Av. Europa n.o 37 • Tel. 972/380181 • Fax 972/381258 • 17490 LLANÇA
Registre d'Entitats locals: 01170926
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<@> AJUNTAMENT DE LLANÇA (ALTEMPORDÀI

DEC R E T.- A la vila de Llançà a vint-i-vuit de setembre de
mil nou-cents noranta-dos.
Un cop vist l'informe emès a Figueres per la Ponència Tècnica"
Comarcal, en data 2.09.92, en tràmit de qualificaci6 de la --

sol.licitud de llicència municipal incoada pel Sr. SALVADOR -

SALA i BOSCH per a la instal.laci6 d'un CENTRE VETERINARI a -

l'Av. Pau Casals núm. 25, segons el qual hom procedeix a quali
ficar l'esmentada activitat com a MOLESTA, informant-la FAVORA
BLEMENT amb condicions.

AQUESTA ALCALDIA,

DEC RET A:

Primer.- CONCEDIR l'esmentada llicència d'instal.laci6 d'un
CENTRE VETERINARI a l'Av. Pau Casals núm. 25.

Segon.- CONDICIONADA a disposar d'un equip de desinsectaci6 i
desparasitaci6 apte per a animals i locals.

l a l'acompliment de les mesures correctores que figuren en el
projecte tècnic de l'expressada activitat unit a l'expedient.
En cap cas es podrà començar a exercir l'activitat abans d'ha
ver-se obtingut l'acta de comprovaci6 favorable.

Per obtenir aquesta acta, el peticionari haurà de sol.licitar
de"_1 'Ajuntament que efectui L" oportuna visita d'inspecci6. A -

la sol.licitud s'acompanyarà una certificaci6 del Tècnic Direc
tor de les obres i instal. lacions , en la que s'especifiqui la
conformitat de les mateixies a la llicència que les ampara.

Les obres i treballs d'instal.laci6 dels condicionants anteri�
ors hauran d'estar acabades dintre del termini d'un mes, comp
tat "des de la data de la rebuda de la present notificaci6.

NOTIFIQUI'S a l'interessat el present decret d'aquesta Alcaldi
a indicant els recursos que hi corresponguin i esteneu l'opor=
tuna llicència després que hagin estat pagats prèviament els
drets corresponents.

Manat i signat pel senyor Alcalde en el lloc i data assenyalàts
al principi, davant meu, la Secretària acetal. que certifico.

Davant meu,
La Secretària Acetal.,

Av. Europa n.? 37 • Tel. 972/380181 • Fax 972/381258 • 17490 LLANÇA
Registre d'Entitats Locals: 01170926
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DEC RET .- A la vila de Llançà a vint-i-vuit de setembre de
mil nou-cents noranta-dos.
Un cop vist l'informe emès a Figueres per la Ponència Tècnica -

Comarcal, en data 2.09.92, en tràmit de qualificaci6 de la sol.li
citud de llicència municipal incoada pel Sr. JOSEP GURRI i BALLUS
per a la instal.laci6 d'una BOTIGA DE MOTOCICLETES al carrer Em
pordà núm. 9, segons el qual hom procedeix a qualificar l'esmeñ
tada activitat com a MOLESTA per sorolls, informant-la FAVORABLE
MENT amb condicions.

AQUESTA ALCALDIA,

DECRETA:

Primer.- CONCEDIR l'esmentada llicència d'instal.laci6 d'una -

BOTIGA DE MOTOCICLEœES al carrer Empordà núm. 9.

Segon.- CONDICIONAT: L'estructura portant ha de::ser E.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 cap cas es VOdrà començar a exercir l'activitat abans d'haver
-se obtingut 1 acta de comprovació favorable.

Per obtenir aquesta acta el peticionari haurà de sol.licitar de
l'Ajuntament que efectui l'oportuna visita d'inspecci6. A la --

sol.licitud s'acompanyarà una certificaci6 del Tècnic Director -

de les obres i instal.lacions, en la que s'especifiqui la confor
mitat de les mateixes a la llicència que les ampara.

Les obres i treballs d'instal.laci6 dels condicionants anteriors
hauran d

"

estar acabades dintre del termini d
"

un .. mes, comptat des
de la data de La rebuda de la present resoluci6:"

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

corresponents.

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

E-PRESIDENT, Davant meu,
La Secretària Acetal.,

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

A la Vila de Llançà a dos d'octubre de mil nou-cents
noranta-dos.

RESULTANT que de l'informe emès pels Serveis Munici
pals corresponents, consta que el terreny propietat del Sr. -

JOAN SALVAT i SOLER, situat al carrer Ramon Muntaner núm. 11,
es troba ple de malesa envaînt el carrer amb alt perill i risc
d'incendi.

VIST l'article 10 del Reglament de Disciplina urba-
nística, del qual resulta que els propietaris de terrenys, ur

banitzacions, edificacions i rètols, hauran de "tenir-los en -

condicions de seguretat, salubritat i ornat públic.

VIST així mateix l'anterior article en els seus apa�
tats 2 i 3, aquesta Alcaldia,

REQUERIR al senyor JOAN SALVAT i SOLER perquè en el
termini d'UN MES a comptar des de la data de rebuda de la not�
ficaci6 de la present resoluci6, procedeixi a netejar l'esmen-_
tat terreny.

ADVERTIR al Sr. SALVAT que, en cas d'incompliment
del requerit en el termini assenyalat, procedirà a fer-ho

aquest Ajuntament pels corresponents Serveis, fent ús del sis
tema d'execuci6 subsidiària amb les despeses a càrrec del re-

querit.

COMPLEIXI'S la resoluci6 anterior i notifiqui's en -

forma legal a l'interessat.

Ho mana i signa el Sr. Alcalde-President de l'Ajunt�
ment de Llançà, davant meu, la Secretària Acctal. de que certi
fico.

HA RESOLT:

Davant meu,
LA SECRETARIA ACCTAL.,

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

A la vila de Llançà a dos d'octubre de mil nou-cents.
noranta-dos.

VISTA la denúncia formulada davant la Policia Local
de Llançà, en data 18-9-92, en la qual s'acredita que el den�
ciant va ser atacat el dia 17-9-92 per un gos propietat del -

Sr. FRANCISCO SOLER VIÑAS, el qual corria deslligat pel carrer
Mina.

ATES que l'article 16è. de l'Ordenança de Policia i
Bon Govern estableix que a les vies públiques els gossos ani
ran proveits decorretja o cadena i collar, amb medalla de con
trol sanitari.

AQUESTA ALCALDIA, HA RESOLT:

1r.- REQUERIR al Sr. FRANCISCO SOLER VIÑAS perquè a

partir de la data de rebuda de la present notificaci6 s'abstig
gui de tenir el gos deslligat a la via pública.

2n.- ADVERTIR al Sr. SOLER que en cas d'incompliment
del requerit es pr-oc ed.í rà- a l'inici d

"

expedient sancionador.

COMPLEIXI'S la resoluci6 anterior i notifiqui's en -

forma legal a l'interessat.

Ho mana i signa en Josep M. Salvatella i Suñer, Alcal
de de Llançà, en el lloc i data al principi assenyalats, davant
meu la Secretària Acctal. que certifico.

L'AILCALDE, Davant meu,
LA SECRETARIA ACCTAL.,

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

A la Vila de Llançà a dos d'octubre de mil nou-cents
noranta-dos.

VISTA la denúncia formulada davant la Policia Local
de Llançà, en data 16-9-92, en la qual s'acredita que el gos
del denunciant va ser atacat el dia 15.09.92 per un gos pro
pietat del Sr. DAVID PEREZ VELASCO, el qual corria deslligat,
ocasionant diverses ferides al gos del denunciant, el qual va
haver de ser atès pel veterinari.

ATES que l'article 16è. de l'Ordenança de Policia i
Bon Govern estableix que a les vies públiques els gossos hau
ran d'anar proveits de corretja o cadena i collar, amb medalla
de control sanitari.

AQUESTA ALCALDIA, HA RESOLT:

1r.- REQUERIR al Sr. DAVID PEREZ VELASCO perquè a -

partir de la data de rebuda de la present notificaci6 s'abstig
gui de tenir el gos deslligat a la via pública.

2n.- ADVERTIR al Sr. PEREZ que en cas d'incompliment
del requerit, es procedirà a l'inici d'expedient sancionador.-

COMPLEIXI'S la resoluci6 anterior i n.otifiqui's en -

forma legal a l'interessat.

Ho mana i signa en Josep M. Salvatella i Suñer, Al-
calde de Llançà, en el lloc i data al principi assenyalats, da
vant meu, la Secretària Acctal. que certifico.-

Av. Europa n.? 37 • Tel. 972/380181 • Fax 972/381258 • 17490 LLANÇA
Registre d'Entitats Locals: 01170926
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Davant meu, \
LA SECRETARIA ACCT�

I
i

L'ALCALDE-PRESIDENT,
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� AJUNTAMENT DE LLANÇA (ALTEMPORDÀ)

D E e RET .- A la vila de Llançà a dos d'octubre de mil nou

cents noranta-dos.

VIST el plec de descàrrecs formulat per la senyora TERESA OLI
VERAS i BAEZA de data 01.09.92, registrat en aquestes Dependèn
cies Municipals amb el núm. 2899, en relaci6 a la denúncia de
data 30.07.92 per infracci6 de normes de circulaci6.

VIST l'informe em�s per la Policia Local, del qual resulta que
en el butlletí de denúncia l'Última lletra de la matrícula sem

blava una "J", quan en realitat es tractava d'una "U", si bé =
els serveis administratius varen tramitar la denúncia errbnia
ment com una "J".

Aquesta Alcaldia, HA RESOLT:

DECLARAR el sobresseïment de la sanci6 imposada a la Sra. TERE
SA OLIVERAS BAEZA, per considerar que va haver-hi un error in
voluntari en la tramitaci6 de la denúncia.

COMPLEIXI'S la resoluci6 anterior i notifiqui's en forma legal
a l'interessat.

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

vant meu,
SECRETARI,

Av.Europan.037 • Tel. 972/380181 • Fax972/381258 • 17490LLANÇA
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DEC RET .- A la vila de Llançà a cinc d'octubre de mil nou

cents noranta-dos.

VIST el plec de descàrrecs formulat pel senyor MANUEL REVERTER

JULVE de data 09.09.92, registrat en aquestes dependències mu

nicipals amb el núm. 2.900, en relaci6 a la denúncia de data

02.08.92 per infracci6 de normes de circulaci6.

VIST l'informe emès per la Policia Local, del qual resulta que

en el butlleti de denúncia l'última lletra de la matricula sem

blava una "IV", quan en realitat es tractava d'una "IU", si bé

els serveis administratius varen tramitar la denúncia errbnia-

ment e om una "IV".

Aquesta Alcaldia, HA RESOLT:

DECLARAR el sobresseïment de la sanci6 imposada al Sr. MANUEL

REVERTE JULVE, per considerar que va haver-hi un error involun

tari en la tramitaci6 de la denúncia.

COMPLEIXI'S la resoluci6 anterior i notifiqui's en forma legal
a l'interessat.

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

Davant meu,

EL SECRETARI,
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� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ IALTEMPORDA)

DEC RET ._ A la vila de Llançà a vuit d'octubre de mil nou

cents noranta-dos.

VIST l'escrit del Sr. JAUME LOPEZ SALA de data -

30-9-92, registrat en aquestes Dependències Municipals amb el -

núm. 3045 d'Entrada, en relaci6 amb l'expedient sancionador núm

226/92 per infracci6 del Codi de Circulaci6.

RESULTANT que el recurrent formula al.legacions
manifestant que estava aparcat descarregant barrils de pintura
en el núm. 1 del carrer Major perquè la zona de càrrega i des-

càrrega estava ocupada en la seva totalitat.

ATES que el vehicle del Sr, L6pez no dificulta-

va la circulaci6 rodada i no gaudia de lloc per carregar i des

carregar,

AQUESTA ALCALDIA, HA RESOLT:

DECLARAR el sobresse1ment de la sanci6 núm.

226/92 imposada al Sr. JAUME LOPEZ SALA, per considerar que l'e�
tacionament no va comportar cap risc per la circulaci6 rodada.

COMPLEIXI'S la resoluci6 anterior i notifiqui's
en forma legal a l'interessat.

Ho mana i signa en Josep M. Salvatella i Suñer,
Alcalde-President de l'Ajuntament de Llançà, en el lloc i data

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

Davant meu,

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



Davant meu,
EL SECRETARI,

Mt

<W> AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPOROÀ)

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

VIST l'expedient que es tramita sobre les condicions -

de seguretat, salubritat i ornat públic de l'edifici del car
rer Llop núm. 6.

RESULTANT que en l'informe de l'Arquitecte Municipal -

es fa constar que l'edifici no reuneix les condicions de se�
retat i salubritat, aquesta Alcaldia,

-

HA RESOLT:

1r. REQUERIR al Sr. MARTI GIRBAL ALBA, propietari de -

l'edifici del carrer Llop núm. 6, perquè en el termini de DOS
MESOS executi les obres consistente en assegurar l'estabili-
tat de la paret de tanca, ja sigui reparant�la o bé rebaixant
la, col.locar una porta nova i netejar l'interior del solar.

2n. ADVERTIR al Sr. GIRBAL que transcorregut l'esmentat
termini, s'iniciarà expedient sancionador i es procedirà, en
el seu cas, a l'execuci6 subsidiària amb les despeses a càrrec
del requerit.

Ho mana i signa en Josep M. Salvatella i Suñer, Alcal-
de-President de l'Ajuntament de Llançà, en el lloc i data al -

principi assenyalats, davant meu, el Secretari, que certifico.

L'ALCALD -PRESIDENT,

Av. Europa n.O 37 • Tel. 972/380181 • Fax 972/381258 • 17490 LLANÇA
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DEC RET .- A la vila de Llançà a nou d'octubre de
mil nou-cents noranta-dos.

VIST l'expedient que es tramita sobre les condicions
de seguretat, salubritat i ornat públic de l'edifici del car
rer Sant Pere de Roda núm. 7.

-

RESULTANT que en l'informe de l'Arquitecte Municipal
es fa constar que l'edifici no reuneix les condicions de se- I
guretat, aquesta Alcaldia I

I I

HA RESOLT I

1r. REQUERIR a la Sra. JOAQUINA BORRAS VILLANUEVA , �
propietària de l'edifici del carrer Sant Pere de Roda núm. 7,
perquè en el termini de DOS MESOS executi les obres de tapar
els forats de les façanes; arreglar el teulat, canviant o -

apuntalant els cairats; posar una porta correcta; i podar -

les figueres que envaeixen el carrer, per a garantir la segu
retat de l'edifici.

-

2n. ADVERTIR a la Sra. BORRAS que transcorregut l'es
mentat termini, s'iniciarà expedient sancionador i es proce
dirà, en el seu cas, a l'execuci6 subsidiària amb les despe-
ses a càrrec de la requerida.

Ho mana i signa en Josep M. Salvate11a i Suñer, Alcal
de-President de l'Ajuntament de Llançà, en el lloc i data al
principi assenyalats, davant meu, el Secretari que certifico.

PRESIDENT, Davant meu,
EL SECRETARI,

<.,/,;."
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VIST 1 ':expedient que es tramita sobre les condicions de seguretat,
salubritat i ornat públic de l'edifici del carrer Miranda núm. 5.

,

RESULTANT que a 1 'informe de l'Arquit�cte Municipal es fa constar I
que l'edifici no reuneix les condicions de seguretat i salubritat,
aquesta Alcaldia,

DEC RET .- A la vila de Llançà a tretze d'octubre de mil nou
cents noranta-dos.

HA RESOLT:

Ho mana i signa en JOSEP M. SALVATELLA i SUNER, Alcalde-President
de l'Ajuntament de Llançà, en el lloc i data al principi assenya
lats, davant meu, el Secretari que certifico.

2n.- ADVERTIR al Sr. LAGRESA que transcorregut l'esmentat termini,
s'incoarà expedient sancionador i es procedirà, en el seu cas, a !
l'execuci6 subsidiària amb les despeses a càrrec del Sr. Lagresa. I

I

I
I

I
I
I
I

I
I
I

1r.- REQUERIR al Sr. FRANCISCO LAGRESA GIRBAL, propietari de l'edi
fici del carrer Miranda nÚffi.5 perquè �n el termini de DOS MESOS -
executi les obres consistents en:

Reparar fisura del teulat.
Retirar les reixes que envaeixen la vorera.
Efectuar el paviment del tram de vorera que està si
tuat davant la seva propietat.

- Procedir a netejar a fons la propietat.
Tancar totalment la finca.

ALDE, Davant meu,
EL SECRETARI,

Av.Europan.037. Te1.972/380181 • Fax972/381258· 17490LLANÇA
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DEC RET .- A la vila de Llançà a tretze d'octubre de mil
nou-cents noranta-dos.

VIST l'expedient que es tramita sobre les condicions de segE
retat, salubritat i ornat públic de l'edifici del carrer Llop
núm. 4.

-

RESULTANT que a l'informe de l'Arquitecte Municipal es fa -

constar que l'edifici no reuneix les condicions de seguretat,
aquesta Alcaldia,

HA RESOLT:

1r.- REQUERIR al Sr. MANUEL MENDEZ VILLAFAINA, propietari de
l'edifici del carrer Llop núm. 4 perquè en el termini de DOS
MESOS executi les obres consistents en sanejar la volada del
teulat per a garantir la seguretat de l'edifici.

2n.- ADVERTIR al Sr. MENDEZ que transcorregut l'esmentat ter
mini, s'incoarà expedient sancionador i es procedirà, en el
seu cas, a l'execuci6 subsidiària amb les despeses a càrrec
del Sr. Méndez.

Ho mana i signa en JOSEP M. SALVATELLA i SUÑER, Alcalde-Pr�
sident de l'Ajuntament de Llançà, en el lloc i data al prin
cipi assenyalats, davant meu, el Secretari que certifico.

Davant meu,
SECRETARI,

____
---

__
,.

__
.-
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4D> AJUNTAMENT DE LLANÇA (ALTEMPOROA)

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

VIST l'expedient que es tramita sobre les condicions de segure
tat, salubritat i ornat públic de l'edifici del carrer Llop núm.
8.

RESULTANT que a l'informe de l'Arquitecte Municipal es fa cons
tar que l'edifici no reuneix les condicions de seguretat, aques
ta Alcaldia,

HA RESOLT:

1r.- REQUERIR al Sr. FRANCESC FABREGA i BOSCH, propietari de --

l'edifici del carrer Llop núm. 8 perquè en el termini de DOS ME
SOS executi les obres consistents en sanejar la volada del teu-
lat per a garantir la seguretat de l'edifici.

2n.- ADVERTIR al Sr. FABREGA que transcorregut l'esmentat termi
ni, s'incoarà expedient sancionador i es procedirà, en el seu -

cas, a l'execució subsidiària amb les despeses a càrrec del Sr.
Fábrega.

.

Ho mana i signa en JOSEP M. SALVATELLA i Sm1ER, Alcalde-President
de l'Ajuntament de Llançà, en el lloc i data al principi asseny�
lats, davant meu, el Secretari que certifico.

ALDE,
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RESOLUCIO DE L'ALCALDIA

VIST l'expedient sancionador instruït contra FOMENTO
DE CONSTRUCCIONES y CONTRATAS, S.A.

ATES que per resoluci6 de l'Alcaldia de data 7 de j�
liol d'enguany, es va ordenar la incoaci6 d'expedient sanciona
dor a FCC, S.A., per determinar les responsabilitats que hagues
sin pogut inc6rrer per no haver prestat els serveis de recoll!
da d'escombraries i neteja viària el diumenge dia 5 de juliol
de 1.992.

ATES que, nomenats instructor i secretari, sense que
notificat aixb a l'empresa inculpada, aquesta promogués recusª
c

í é

,

ATES que formulat el corresponent Plec de Càrrecs, -

l' empresa va presentar en data 3 d 'agost de r.992 1
'

escrit --

d'al.legacions que obra a l'expedient.

ATES que l'Instructor de l'expedient, el dia 16 de -

setembre d'enguany, va formular Proposta de Resoluci6 amb impo
sici6 d'una sanci6 de dues-centes cinquanta mil pessetes a Fo=
mento de Construcciones y Contratas, S.A., per considerar-los
áutors d'una falta molt greu prevista en el Plec de Condicions
del contracte.

ATES que notificada l'anterior proposta, l'Empresa -

va presentar en data 1 d'octubre d'enguany un escrit d'al.le
gacions en el que bàsicament fa constar:
a) Que la no prestaci6 del servei el dia 5 de juliol va ésser
conseqUència d'Una mesura de pressi6 per part dels treballa--
dors, totalmént imprevisible, per la qual cosa no pot imputar
se'ls dolo culpa i per tant, no procedeix la imposici6 de sag
ci6, ja que iria en contra del dret administratiu sancionador
i art. 25 de la C'Onstituci6.
b) Que la qualificaci6 dels fets com a falta molt greu, és er
rbnia, ja que d'acord amb la tipificaci6 de l'art. 27 del Plec
de Condicions del Contracte, la no prestaci6 d'un servei dels
previstos en el Plec, o l'aband6 per part del personal d'un -

treball serà considerat com a falta greu, sancionable amb ----

25.000 Ptes.
c) Que amb l'aplicaci6 de la sanci6 en el grau més alt �els -

previstos, és evident que no s'ha considerat ni els motius de
la no prestaci6 dels serveis, ni la voluntat de col.laboraci6
manifestada per l'empresa, mitjançant l'actuaci6 de l'encarre
gat, el qual va posar a disposici6 de l'Ajuntament els camions
adscrits al servei.

. ..1/ .. ·

i
¡ !
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ATES que resulta provat i així es declara que l'empre
sa FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A., adjudicatària
del servei de recollida d'escombraries i neteja viària, el di
a 5 de juliol d'enguany, no va prestar els serveis contrac--=
tats.

CONSIDERANT que tal com manifesta el recurrent, la me
sura de pressi6 adoptada pels treballadors va fer-se durant =
la negociaci6 del Conveni COl.lectiu, negant-se a fer hores -

extraordinàries el diumenge objecte del present expedient, -

amb la qual cosa es demostra que si bé no va haver-hi dol, sí
va existir per part de l'Empresa un cert coneixament de la si
tuaci6 laboral i conseqUenment, d'alguna manera podien haver
se adoptat precaucions sobre les repercusions que podrien pr�
duir-se, en cas de no arribar a un acord. Per tant, no es con
sidera d'aplicaci6 1 'article 25 de la Constit.uci6 quan diu -=
que "ningú pot ser condemnat o sancionat per accions o omis-
sions que en el moment de produir-se no constitueixi ••• in-
fracci6 administrativa, segons la legislaci6 vigent en aquell
moment" per entendre que la no prestaci6 de serveis previstos
en el contracte constitueix una infracci6 administrativa reco
llida en el Plec de Condicions del contracte.

CONSIDER� que l'article 27 considera falta greu la
no prestaci6 d'un servei durant un dia, per tant la proposta
de sanci6 de l'instructor només és del cinquanta per cent del
grau més alt, ja que varen ésser dos els serveis que no va -

portar a terme l'empresa corresponents a "recollida d'escom-
braires" i "neteja viària", i en conseqUència, s'estima que -

la tipificaci6 de falta molt greu està ben aplicada, tota ve

gada que és considerada com a tal la no prestaci6 dels serve
is.

CONSIDERANT que l'Encarregat de l'Empresa va demos--
trar voluntat de col.laboraci6 al posar-se personalment al -

servei de l'Ajuntament, circumstància que pot ténir-se en --

compte com atenuant dels fets sancionats.

CONSIDERANT que en la tramitaci6 d'aquest expedient -

s'han observat les prescripcions legals d'aplicaci6, d'acord
amb l'article 133 i segUents de la Llei de Procediment Admi-
nistratiu i vista la proposta de resoluci6 de l'Instructor de
l'expedient, així com la voluntat de col.laboraci6 a què fa -

referència l'apartat anterior, aquesta Alcaldia

HA RESOLT:

IMPOSAR a FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.
una sanci6 de CENT VINT-I-CINC MIL PESSETES com autors d'una
falta molt greu, per no haver prestat els serveis de recolli
da d'escombraries i neteja viària el dia 5 de juliol d'enguany,
atenuada amb la voluntat de col.laboraci6 esmentada anterior-
ment.

. ..1/...
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...11...

Llançà, 14 d'octubre de 1.992

L'ALCALDE, Davant meu,
EL SECRETARI,

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

D E e R E T.- A la Vila de Llançà Q dinou d-octubre de

mi 1 1!()L�""'C ';.�-:·nT.·S rio 1"',:;:tY"¡ të:!,-···ciCt·s .

VIST ¡-informe emès per �g Policia Local d-aquest Ajunta
�nt de data 13 d'octubre d'enguany, en el que es fa constar que

en el Bar KGB del qual són titulars els Srs. CLAUDIO GRANDE HER

NA!'-lm::.Z :1. At-JT"Or.! I o COF:TE:S i�\P?'-;¡';: r c: 1: D., e]. ci ia 12 d' oc-:t; �bre. ter·;:i. en mel-·

sica en funcionament de les 2 hores fins les 3,30 hores de la ma

tinada, havent-los advertit a les 2 h. que paressin la mÚsica.

Amb el present decret RESOLC:

Primer - Que s-incoi expedient C:L.l:;t)-

OIO GRANDE HERNANDEZ i ANTONIO CORTES APARICIO per determinar la

responsabilitat administrativa en què hagin pogut incórrer.

Segon.- Designar instrtuctor de I-expedient al senyor
Tn _

_

• .'l.. ,}

SEP SERRADELL i PACAREU, i Secretària a la senyora BLANCA GARRIGA

i MANERA, Regidor i Aux. Administrativa respectivament d"aquest
Ajuntament, als quals serà notificat en forma legal aquest nomena

�nt, ¿ també, es notificarà a les persones inculpades als efectes

de recusaci6 si creuen que hi ha causes legitimes per fer-ho.

Ho mana i signa en JOSEP M. SALVATELLA i SU�ER, Alcalde

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

Davant meu,
EL SECRETARI,

Av.Europan.037. TeL 972/380181 • Fax972/381258· 17490LLANÇA
Registre d'Entitats Locals: 01170926
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� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ IALTEMPORDA¡

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

VIST l'lnTorme emès per la Policia Local d'aquest AJunta
ment de data 19 d'octubre d'enguany, en el que es fa constar que
en el Bar KGB del qual són titulars els Srs. CLAUDIO GRANDE HER
NANDEZ i ANTONIO CORTES APARICIO, la matinada del dia 18 d'octubre

d'enguany tenien m0sica en funcionament fora de l'horari autorit
zat, impedint el descans dels veïns; i desobeïnt les advertències

la Policia Local.

Amb el present decret RESOLC:

Primer.- Que s'incoi expedient sancionador alS Srs. CLAU
DIO GRANDE HERNANDEZ i ANTONIO CORTES APARICIO per determinar la

responsabilitat administrativa en què hagin pogut incórrer.

Segon.- Designar instructor de l'expedient al senyor JO
SEP SERRADELL i PACAREU, i Secretària a la senyora BLANCA GARRIGA
i MANERA, Regidor i Aux. Administrativa respectivament d'aquest
Ajuntament. als quals serà notificat en forma legal aquest nomena

ment, i també, es nctificarà 3 les persGnes inculpades als efectes
de recusació si creuen que hi ha causes legitimes per fer-ho.

Ho mana i signa en JOSEP M. SALVATELLA i SU�ER, Alcalde=
President de l'Ajuntament de Llançà, en el lloc i data al principi
assenyalat, davant meu, el Secretari que certifico.

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

DEC RET .- A la Vila de Ll;'ançà a quatre de novembre de mil nou

cents noranta-dos.

VIST l'escrit de la Delegaci6 Territorial a Girona del Departament

de Medi Ambient de la Generalitat, de data 15 d'octubre d 'enguany, referent

a la segona reiteraci6 per tal que el Sr.Francesc Vilaboy i Carrés aporti

dades complementàries per poder complimentar la tramitaci6 per l'activitat

de magatzem d'embarcacions.

RESUIœANT que 1 'expedient es troba paral:ii.tzat per aquest motiu i en

un termini molt superior al que preveu l'article 99 de la Llei de Procedi

ment Administratiu, aquesta Alcaldia

RA RESOIœ:

1 r.- REQUERIR al Sr.FRANCESC VlLABOY i CARRES perquè en el tenuini

improrrogable de ��u dies aporti la documentaci6 complementària (plànols
del projecte de prevenci6 d'incendis) a aquest Ajuntament.

211.- ADVERrIR al Sr. VILA.BOY que per si causa a ell imputable i trans

corregut l'esmentat termini no ho complimenta, es procedirà a declarar la

cadÜcitat de la instància i arxiu de les actuacions confonue disposa l'ar

ticle 99 esmentat.

Ho mana i signa en ,JOSElP M� SALVATELLA i SUÑER, Alcalde-PresidBnt de

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

meu, el Secretari que certifico.

Davant meu,

/
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4Y> AJUNTAMENT DE LLANÇA (ALTEMPOROÀ)

VISTES les actuacions que se segueixen contra els Srs.
CLAUDIO GRANDE HERNANDEZ i ANTONIO CORTES APARICIO.

ATES que per resolució d'aquesta Alcaldia de aa�a

d'agost d'enguany, es va ordenar la incoació d'expedient sancio

nador als Srs. CLAUDIO GRANDE HERNANDEZ i ANTONIO CORTES APARI
CIO per determinar les responsabilitats en que haguessin pogut
incòrrer per tenir m0sica en funcionament fora de l'horari auto-
ritzat i molestant els veins la matinada dels dies 1 .::'

.1. •••.' , :!. .4. J

17 d'agost d'enguany, infringint l'article 70 de l'Ordenança de
Policia i Bon Govern d'aquest Ajuntament; aix! com desobediència

infringint l'article 237 del Codi Pe-

ATES que nomenats instructor i secretari sense que, no

tificat això als inculpats, aquests promoguessin recusació.

ATES que formulat el corresponent Plec de Càrrecs els

inculpats no han presentat cap escrit ni formulat cap al. lega
e: :L (:) •

ATES que resulta provat i aixi es declara que els Srs.

Claudia Grande Hernández i Antonio Cortés Aparicio, la matinada
dels dies 13, 14, 15 i 17 d'agost d'enguany, tenien m0sica en

funcionament en el Bar KGB del carrer Pablo Picasso fora de

l'horari autoritzat i molestant els veïns; i es van negar a

tancar la m0sica després d'haver estat requerits per la Policia
Lo e a l .

eixen una infracció greu, prevista a l'article 81 de l'Ordenança
de Policia i Bon Govern, la qual apareix sancionada a l'article
82 de l'es0entada Ordenança.

ATES que en data 19 d'octubre d'enguany, per l'Instruc
tor de l'expedient va ésser formulada proposta de resolució mit

jançant imposició d'una sanció als inculpats com autors a una

falta greu, sense que s'hagi presentat cap al. legació.

Aquesta Alcaldia. HA RESOLT:

IMPOSAR als Srs. CLAUDIO GRANDE HERNANDEZ i ANTONIO
CORTES APARICIO la sanció de VINT-I-CINC MIL PESSETES. com au

tors d'una falta greu per tenir m0sica fora de l'horari autorit
zat en el Bar KGB i desobediència a l'autoritat municipal.

Av. Europa n.? 37 • Tel. 972/380181 • Fax 972/381258 • 17490 LLANÇA
Registre d'Entitats Lais: 01170926
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� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPOROA!

DEC RET .-

A la vila de Llançà a dotze de novembre de mil nou-cents

noranta-dos.

VIST l'informe emès per la Policia Local d'aquest Ajunta
ment de data 24 d'octubre de 1.992, en el que es fa consrtaz- -

que en el Bar KGB, del qual s6n titulars els Srs. CLAUDIO GRAN

DE HERNANDEZ i ANTONIO CORTES APARICIO, el mateix dia de l'in
forme tenien música en funcionament fora de l'horari autorit-

zat i molestant els veïns.

Amb el present decret, RESOLC:

Primer.- Que s'incoi expedient sancionador als Srs. CLAU.

DIO GRANDE HERNANDEZ i ANTONIO CORTES APARICIO per determinar

la responsabilitat administrativa en què hàgin pogut incbrrer.

Segon.- Designar instructor de l'expedient al senyor JO

SEP SERRADELL i PACAREU, i secretària a la senyora BLANCA GAR

RIGA i ��ERA; Regidor i Aux. Administrativa respectivament -

d'aquest Ajuntament, als quals serà notificat en forma legal -

aquest nomenamen�, i també, es notificarà a les persones incu¿
pades als efectes de recusaci6, si creuen que' hi ha causes le

gítimes per fer-ho.

Ho mana i signa en JOSEP M. SALVATELLA i SUÑER, Alcalde

President de l'Ajuntament de Llançà, en el lloc i data asseny�
lat al prinéipi, davant meu, el Secretari que certifico.

Davant meu,



._(��"(
�

C>. AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

DEC RET .- A la vila de Llançà a setze de novembre de mil
nou-cents noranta-dos.

VIST l'informe emès per la Policia Local d'aquest Ajuntament
de data 25 d'octubre de 1.992, en el que es fa constar que en

el Bar "KGB",del qual són titulars els Srs. CLAUDIO GRANDE -

HERNANDEZ i fu�TONIO CORTES AF_��ICIO, el mateix dia de l'infor
me tenien música en funcionament fora de l'horari autoritzat:

Amb el present decret, RESOLC: I
Primer.- Que s'incoi expedient sancionador als Srs. CLAUDIO -

IGRA..l\l"DE HERNAl�DEZ i ANTONIO CORTES APARICIO per determinar la

I
'responsabilitat administrativa en què hagin pogut incbrrer.

Segon.- Designar instructor de l'expedient al senyor JOSEP SER I
RADELL i PACiŒEU, i Secretària a la senyora BLANCA GAR�nGA i

-

IvIANER..!\.; Regidor i Aux. Administrativa respectivament d'aquest
Ajuntament, als quals serà notificat en forma legal aquest no

menament, i també, es notificarà a les persones inculpades als
efectes de recusació, si creuen que hi ha causes legítimes per
fer-ho.

Ho mana i signa en JOSEP M. SALVATELLA i Sill'1ER, Alcalde-Presi

dent de l'Aj��tament de Llançà, en el lloc i data assenyalat
al principi, davant meu, el Secretari que certifico.

L 'ALCUDE,
\
I

Davant meu,
SECRETARI,

Av. Europa n.v S? • Tel. 972/380181 • Fax972/381258 • 17490LLANÇA
Registre d'Entitats Locals: 01170926
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DEC RET .- A la vila de Llançà a setze de novembre de mil
nou-cents noranta-dos.

VIST l'informe emès per la Policia Local d'aquest Ajuntament
de data 2 de novembre de 1.992, en el que es fa constar que
en el Bar "KGB", del qual s6n titulars els Srs. CLAUDIO GRAN
DE HERN��DEZ i ANTONIO CORTES APARICIO, els dies 31 d'octu-
bre i 1 de novembre d'enguany s'emetia música fora de l'hora
ri autoritzat, escoltant-se des de l'exterior del local.

Amb el present decret, RESOLC:

Primer.- Que s'incoi expedient sancionador als Srs. CLAUDIO
GRANDE HElli'iANDEZ i ANTONIO CORTES APARillGIO per determinar la
responsabilitat administrativa en què hagin pogut incbrrer.

Segon.- Designar instructor de l'expedient al senyor JOSEP -

SERRADELL i PACAREU, i Secretària a la senyora BL��CA GARRIGA
i Mili'iERA, Regidor i Aux. Administrativa respectivament d'aquest
Ajuntament, als quals serà notificat en forma legal aquest no

menament, i també es notificarà a les persones inculpades als
efectes de recusaci6, si creuen que hi ha causes legítimes per
fer-ho.

Ho mana i signa en JOSEP M. SALVATELLA i SilliER, Alcalde-Presi
dent de l'Ajuntament de Llançà, en el lloc i data al principi
assenyalat,davant melli el Secretari que certifico.

Davant meu,
EL SECRETARI,



AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPOROA)

DEC RET .- A la vila de Llançà a setze de novembre de mil
nou-cents noranta-dos.

ATES que es té coneixement que davant el local destinat a hi

vernatge d'embarcacions situat al carrer Camprodon, del qual
és titular el Sr. FRANCESC VILABOY i CARRES, s'ocupa la via -

pública amb barques i remolcs.

ATES que l'article 25è. de l'Ordenança de Policia i Bon Govern
estableix que queda prohibit col.locar o posar mercaderi,es a

la calçada de la via pública.

Aquesta Alcaldia, HA RESOLT:

1r.- REQUERIR al Sr. FRANCESC VILABOY i CARRES perquè en el -

termini de QUINZE DIES procedeixi a retirar totes les barques
i remolcs que ocupen la calçada del carrer Camprodon.

2n.- ADVERTIR al Sr. FRill�CESC VILABOY i CARRES que en cas d'in
compliment del requerit en el termini assenyalat, es procedi-
rà a l'inici d'expedient sancionador.

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

Davant meu,
EL SECRETARI,

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



2n.- ADVERTIR als Srs. WERNER KISING i GUNTER HOFMANN que en -

cas d'incompliment del requerit en el termini assenyalat, es -

procedirà a fer-ho pels corresponents serveis d'aquest Ajunta-
I

Iment, fent ús del sistema d'execuci6 subsidiària amb les desp�

ses a càrrec dels Srs. WERNER KISING i GUNTER HOF�UŒN.

AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALT EMPORDÀ)

DEC RET .- A la vila de Llançà a disset de novembre de mil

nou-cents noranta-dos.

VIST l'escrit del Sr. Antoni Bergnes de las Casas, en represeg

taci6 de C.B.S. Promociones, S.�_ de data 15-6-92, núm. 1973 -

del Registre d'Entrada, referent a les filtracions d'aigües ne

gres a l'edificaci6 situada al carrer Sant Pau núm. 29.

ATES que l'Arquitecte Assessor Municipal en l'informe de data

27-10-92 fa constar que les filtracions d'humitat es produei

xen perquè les dues vivendes veïnes no estan connectades a la

xarxa general de clavegueram.

Aquesta Alcaldia, HA RESOLT:

1r.- REQUERIR als Srs. WERNER KISING i GUNTER HOFMANN, propie

taris de les finques situades al oarrer Sant Pau núm. 23 i 25,

respectivament, a fi que procedeixin a solucionar en el termi

ni d'UN MES les anomalies que provoquen les filtracions d'ai

gUes negres a 1 'immoble situat al carrer Sant Fau núm. 29.

COMPEEIXI'S la resoluci6 anterior i notifiqui's en forma leg�l

als interessats.

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

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

el Secretari

·1
,



..

� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPOROA¡

DEC RET .- A la vila de Llançà a disset de novembre de mil
nou-cents noranta-dos.

VIST l'escrit del Sr. AMADOR LOPEZ ESTELA de data 28-10-92, -

núm. 3245 del Registre d'Entrades, en relaci6 amb l'expedient
sancionador núm. 2907 per infracci6 del Codi de Circulaci6.

RESULTANT que el recurrent formula al.legacions manifèstant
que estava aparcat davant de la "Caixa de Girona" perquè no

pot aparcar a la zona de davant la Casa de Cultura i el vehi-
cle no privava en cap moment la circulaci6.

ATES que a la sanci6 de la Policia Local es fa constar que el
vehicle estava estacionat deixant un espai molt reduït per la
resta de la circulaci6 rodada, la qual cosa comportava un greu
risc.

Aquesta Alcaldia, HA RESOLT:

1r.- DESESTITh�R la reclamaci6 formulada pel Sr. AMADOR LOPEZ -

ESTELA-, pels motius exposats anteriorment.

2n.- IMPOSAR al Sr. AMADOR LOPEZ ESTELA una multa de CINC MIL
PESSETES per la infracci6 comesa el dia 17-10-92 amb el seu ve

hicle GI-3686-AF.

3r.- NOTIFIQUI'S la present resoluci6 a l'interessat amb indi
caci6 dels recurs�s que pot interposar, òrgans i terminis per
a interposar-los.

Ho mana i signa ep Josep M. 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.

Davant meu,
EL SECRETARI,

/

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

DEC RET .- A la vila de Llançà a divuit de novembre
de mil nou-cents noranta-dos.

VIST l'expedient que es tramita sobre les condicions de
seguretat, salubritat i ornat públic de l'edifici del carrer -

Puigdemont núm. 29.

RESULTANT que en l'informe emès per l'Arquitecte Munici
pal es fa constar que l'edifici no reuneix les condicions de =

seguretat, aquesta Alcaldia

HA RESOLT

1r. REQUERIR al Sr. ALBERT LIBOTTE, propietari de l'edi
fici del carrer Puigdemont núm. 29, perquè en el termini de -=
DOS MESOS executi les obres consistents en pujar �l mur de tan
ca -que delimita el pati de la seva propietat amb el carrer

-

L'Era, a fi d'evitar possibles accidents.

2n. ADVERTIR al Sr. LIBOTTE que transcorregut l'esmentat
termini, s'iniciarà expedient sancionador i es procedirà, en

el seu cas, a l'execuci6 subsidiària amb les despeses a càrrec
del requerit.

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

L'ALCALDE, Davant meu

EL SECRETARI,

Av. Europa n.o 37 • Tel. 972/380181 • Fax 972/381258 • 17490 LLANÇÀ
Registre d'Entitats locals: 01170926
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� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (AlTEMPOROÀ¡

DEC RET .- A la vila de Llançà a dinou de novembre

de mil nou-cents noranta-dos.

ATES que pels corresponents serveis d'aquest Ajunta--
ment, s'ha comprovat que el Sr. MARIO ANNUNZIATA, titular -

de la Pizzeria "PROVENÇAL" , situada al Passeig Mar-ft í.m , oc u

la la via pública amb terrassa tancada davant l'esmentada =
pizzeria, sense la preceptiva llicència municipal, ja que
només té autoritzaci6 per ocupar la via pública durant la
temporada d'estiu.

Aquesta Alcaldia, HA RESOLT:

1r. REQUERIR al senyor MARIO ANNUNZIATA perquè dintre
del termini de DEU DIES comptats a partir de la rebuda del
present escrit, tramiti davant d'aquest Ajuntament la sol.li
citud d'ocupaci6 de via pública amb terrassa tancada durant
la temporada baixa.

2n. ADVERTIR al senyor Annunziata que l'incompliment -

del requerit en el termini assenyalat compo:t.tam l'inici -

d'expedient sancionador.

COMPLEIXI'S la resoluci6 anterior i notifiqui's en for
ma legal a l'interessat.

Ho mana i�signa en Josep M. Salvatella i Suñer, Alcal
de-President de l'Ajuntament de Llançà, en el lloc i data -

al principi assenyalats, davant meu, el Secretari que certi
fico.

L'ALCALD -PRESIDENT, Davant' meu,
EL SECRETARI,

II



AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPOROA)

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

VIST l'escrit del. Sr. RAMON COSTEJA FAJULA de data
9-9-92, nÚID. 2890 del Registre d'Entrada, en el qual formE
la al.legacions contra l'expedient sancionador 158/92 per
comportament incorrecte vers l'autoritat.

ATES que en l'informe emès per la Prefectura de la
Policia Local es fa constar que el comportament del Sr.
Costeja vers l'agent núm. 107 cal considerar-lo com una

manca de respecte a l'Autoritat, segons l'article 3 del
Reial Decret 13/92,

HE RESOLT:

1r.- DESESTIM�� la reclamaci6 formulada pel Sr. RA
MON COSTEJA FAJULA contra l'expedient sancionador 158/92,
per considerar que les ::pa�aules dirigides a 1 'Agent de la
Policia Local, així com els gestos efectuats, foren objec
te de sanc

á ó

,

2n.- IMPOSAR al Sr. COSTEJA una multa de CINC MIL
PESSETES per la sanci6 expressada anteriorment.

3r.- NOTIFIQUI'S la present resolu�i6 a l'interes
sat, amb indicaci6 dels recursos que pot interposar, brgans
i terminis per a interposar-los •

...

Ho mana i signa en Josep M. Salvatella i Suñer, Al
calde-President de l'Ajuntament de Llançà, en el lloc i da
ta al principi assenyalats, davant meu, el Secretari que -

certifico.
Davant meu

EL ECRETARI,

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

DEC RET .- A la vila de Llançà a dinou de novembre de mil
nou-cents noranta-dos.

VIST l'expedient que es tramita sobre les condi-
cions de seguretat, salubritat i ornat públic de l'edifici -

del carrer Santa Llúcia núm. 12.

RESULTANT que en l'informe de l'Arquitecte Munici

pal es fa constar que l'edifici nÓ reuneix les condicions de
seguretat i salubritat, aquesta Alcaldia

HA RESOLT

1r. REQUERIR al Sr. JOSEP SERRA�:,DE RAMOS, propie
tari de l'edifici del carrer Santa Llúcia núm. 12, perquè en

el termini de DOS MESOS retiri les runes, asseguri l'estabili.
tat de la paret i col.loqui una porta per a garantir la segu
retat i salubritat.

2n. ADVERTIR al Sr. SERRA que transcorregut l'es
mentat termini, s'iniciarà expedient sancionador i es procedi
rà, en el seu cas, a l'execuci6 subsidiària amb les despeses
a càrrec del requerit.

Ho mana i signa en Josep IvI. Salvatella i Suñer, -

-

Alcalde-President de l'Ajuntament de �Llançà, en el lloc i da
ta al principi assenyalats, davant meu, el Secretari que cer

tifico.

'CALDE, Davant meu

EL EGRETARI,

-:

AvEuropa n.v S? • Tel. 972/380181 • Fax972/381258 • 17490LLANÇA
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� AJUN1AMENT DE LLANÇA IALTEMPORDÀI

DEC R E T.- A la vila de Llançà a vint-i-tres de novembre

de mil nou-cents noranta-dos.

Un cop vist l'informe emès a Girona per la Comissi6 Territo
rial d'Indústries i Activitats Classificades, en data 30.09.92, en =

tràmit de qualificaci6 de la sol.licitud de llicència municipal inco

ada per REPSOL-BUTANO, S.A. per a la DiSTAL.LACIO D'UN DIPOSIT DE -=

G.L.P. a l'avinguda Pau Casals núm. 23, segons el qual hom procedeix
a qualificar l'esmentada activitat com a potencialment PERILLOSA ,

-

informant-la FAVORABLEMENT amb condicions

AQUESTA ALCALDIA,

DEC RET A :

, Primer.- CONCEDIR l'esmentada llicència d'insta1.laci6 d'un
DIPOSIT DE G.L.P., a L" avánguda Pau Casals núm. 23.

Segon.- CONDICIONAR-LA:

1.- Al compliment de les mesures correctores qe figuren en

ei projecte tècnio de l'expressada activitat unit a l'expedient.
2.- A l'obtenci6 de l'aprovaci6 prèvia del projeote d'ins

tal.laci6 donada pels Serveis d'Indústria.

En cap cas l'activitat de referència podrà començar a funcio

nar,tal com indiquen els articles 34 del Reglament d'Activitats Moles

tes, Insalubres, Nocives i perilloses, de 30 de novembre de 1.961 i
-

10 de La Instrucci6 de 15 de març de 1.963, fins que el tècnic munici

al com etent i com rOV3.t que han estat ado tades totes les mesu-

res oorreotores imWosades en la llic ncia. D'aquesta comprovaci6 se -

n'estendrà l'acta corresponent.

Per obtenir aquesta acta, el peticionari h?urà de sol.lici

tar de l'Ajuntament que efectui l'oportuna visita d'inspecci6., A la -

sol.licitud s'acompanyarà una certificaci6 del Tècnic Director de les

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

mateixes a la llicència que les ampara.

Les obres i treballs d'instal.laoi6 dels condicionants ante

riors hauran d," estar acabades dintre del termini d'un mes, comptat -

des de la data de la rebuda de la present resoluci6.

NOTIFlQUI'S a l'interessat el present decret d'aquesta Alcal

dia indicant els recursos que hi corresponguin i esteneu l'oportuna =

llicència desprês que hagin estat pagats prèviament els drets corres

ponents.

···11·· ·
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L'ALCALDE, Davant meu,
EL SECRETARI,

...//... ,
Manat i signat pel senyor Alcalde en el lloc i data assenya-

lats al principi, davant meu, el Seoretari que certifioo. �

,/
,/

. . .

.......... '0 " •. ," .••• ,. , 'J'Jo' ',' •• 'r ,.,.,.,.,.,., "".,
.



� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ IALTEMPORDÀ¡
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DEC R E T.- A la Vila de Llançà a vint-i-quatre de

novembre de mil nou-cents noranta-dos.

VIST l'informe emès per la Direcci6 General de Pre-

venci6 i Extinci6 d'Incendis i de Salvaments de Catalunya de

data 23.07.92, en el que s'acredita que el projecte no corn-

pleix la normativa legal vigent,

Aquesta Alcaldia, RA RESOLT:

1r.- REQUERIR als Srs. CONCEPCION MiillCRAN, FRANCISCO

i JUAN PILARES MARCHAN perquè en el termini improrrogable de

DEU DIES aporti a aquest Ajuntament la documentaci6 comple-
mentària segUent:

- La cuina ha de ser sector d'incendis RF-180. Manca

vestíbul previ en el garatge per accedir a l'esca

la i al magatzem.
- La rampa ha de ser del 12% i ha de tenir un pas de

vianants.

Enllumenat d'emergència (manquen pilots de senya-�

litzaci6 a l'escala que comunica el bar amb el men

jador).
- Manca un hidrant d'incendis de 100 mm., llevat que

a menys de 100 metres n'existeixi un d'instal.lat

i senyalitzat.
Caldrà presentar els corresponents certificats de

reacci6 o de comportament al foc de classe M-O 6

M-1 de totes les moquetes, cortines, tapisseries i

altres materials d'acabat i decoraci6 fàcilment in

flamables.

2n.- ADVERTIR a la Sra. CONCEPCION MARCHAN LAREDO i

als Srs. FRANCISCO i JUAN PILiillES MARCHAN que si per causa -

imputable a ells i transcorregut l'esmentat termini nO,ho -

complimenten, es procedirà a declarar la caducitat de la ins

tància i arxiu de les actuacions, conforme disposa l'article

99 de la Llei de Procediment Administratiu.

. ..1/ ...
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Ho mana i signa en JOSEP M. SALVATELLA i SUÑER, Al

calde-President de l'Ajuntament de Llançà, en el lloc i da

ta al principi assenyalats, davant meu, el Secretari que -

certifico.

Davant meu,

EL SECRETARI,

<

L'ALCALDE-PRESIDENT,



MI'""•

<@> AJUNTAMENT DE LLANÇA (ALTEMPOADA)

DEC R E T.- A la vila de Llançà a vint-i-quatre de novembre

de mil nou-cents noranta-dos.

D'acord amb l'informe emès per l'Arquitecne Assessor Munici-

pal de data 29.10.92, en relaci6 a la instal.laci6 de CARNIS

SERIA situada al carrer Major núm. 7, de la'qual-és titular

el Sr. JOSEP RAFART VENTURA.

DEC R E T::--O:

Primer.- ATORGAR llicència municipal d'obertura i fQDcionament

de l'activitat de CAlli�ISSERIA al carrer Major núm. 7, pel fet

d'haver-se complert els requisits i adoptat les mesures correc

tores adeqUades.

Segon.- Comunicar aquest decret a la Ponència Tècnica Comarca-l

del Consell Comarcal de l'Alt Empordà.

Ho mana i signa en Josep M. 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.

Davant meu

EL SECRETARI,

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

"

DEC R E T._ A la vila de Llançà a vint-i-cinc de nove�
bre de mil nou-cents noranta-dos.

VIST l'escrit de la Sra. Mª GRACIA VERDAGUER i FABREGO -

de data 24-9-92, Registre d'Entrada núm. 2.982, en relació amb
la sanció núm. 132/92.

RESULTANT que la recurrent formula al.legacions en base
a:

el que

1r. Que la data que figura a l'expedient no és correcta.
2n. Que no va estacionar el vehicle davant l'espai reser

vat als taxis.
3r. Que hi havia altres vehicles mal aparcats i només es

va sancionar a la reclamant.

4t. Que només es denuncia els vehicles de Llançà.
5è. Que el seu vehicle era el que menys nosa feia, ja

que no impedia la circulació.
6è. Que no estava ausent sinó que estava davant el vehicle.
VIST l'informe de la Policia Local de data 17-11-92,en -

es fa constar:
1r. Que la infracció es va cometre el dia 20_7-92, segons

consta a la butlleta.
2n. Que el vehicle estava estacionat davant d'una de les

parades reservades a taxis.
3r. Que la resta de vehicles mal aparcats estaven ocupats

pels seus usuaris per si calia treure'ls o els varen
treure quan se'ls va avisar, a excepció del conductor

del vehicle de la recurrent, el qual al ser advertit

per la Policia Local va marxar sense retirar-lo.
4t. La Policia Local sanciona els propietaris de vehicles

que cometen infraccions, siguin o no de Llançà.
5è. Que el vehicle infringia el senyal de prohibit esta

cionar,i ocupava una de les places reservades als tª
xis.

6è. Que el conductor del vehicle va marxar quan va ser -

requerit per la Policia Local perquè retirés el cot-
Xe.

Aquesta Alcaldia, F� RESOLT:

1r. DESESTI��R la reclamació formulada per la Sra. Verdª
guer referent a la sanció núm. 132/92. .

2n. IMJ?OSAR a la Sra. Verdaguer una multa de DUES MIL -

PESSETES per infracció de l'art. 3r. de l'ordenança de'circula
ció.

. .. // ...

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



· .. //...

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

Davant meu

EL SECRETARI,



..
ial � AJUNTAMENT DE LLANÇA (AlTEMPDADA)

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

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

Municipal de data 11.11.92, en relaci6 a la instal.laci6 de

DISCOTECA situada al carrer Rafael Estela núm. 27, de la qual
és titular el Sr. ANTONI BARNEDA SERRADELL.

Primer.- ATORGAR llicència municipal d'obertura i fun

cionament de l'activitat de DISCOTECA al carrer Rafael Estela

núm. 27, pel fet d'haver-se complert els requisits i adoptat
les mesures correctores adeqüades.

Segon.- COMUl'HCA.."R. aquest decret a La Comissi6 Territ_2
rial d'Indústries i Activitats Classificades de Girona i als

Serveis Territorials del Joc i de l'Espectacle.

Ho mana i signa en Josep M. Salvatella i Suñer, Alcal
de_President de l'Ajuntament de Llançà, en el lloc i data al

principi assenyalats, davant meu, el Secretari que certifico.

Av.Europan.037 • Tel. 972/380181 • Fax972/381258 • 17490LLANÇA
Registre d'Entitats Locals: 01170926
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Davant meu,
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� AJUNTAMENT DE LLANÇA (ALTEMPOROA¡

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

mil nou-cents noranta-dos.

VIST l'acord de la Comissi6 Territorial d'Indústries i
Activitats Classificades de Girona del dia 29 de setembre d'en
guany, pel que s'informa FAVORABLEMENT amb determinades condi
cions l'activitat de DISCOTECA, al carrer Cabrafiga núm. 10.-

ATES que entre els condicionants figura el de sotmetre
l'expedient a informe del Servei 'ierritorial del Joc i Espec
tacles de Girona.

Aquesta Alcaldia, HA RESOLT:

1r.- DONAR TRASLLAT d'una còpia del certificat de la -

Comissi6 Territorial d'Indústries i Activitats Classificades
de Girona, pel seu coneixement i compliment dels condicionants.

2n.- REQUERIR al CLUB DISCOTECA NIT, S.A. perquè en el
termini de DEU DIES aporti una còpia de l'Annex al Projecte,-
subscrit per l'Enginyer Industrial Sr. Joaquim Poch Goicoechea,
i visat pel Col.legi corresponent amb el núm. 2512 de data ---

23-7-92, per tal de sol.licitar l'informe al Servei Territorial
del Joc i Espectacles de Girona.

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

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

ALDE, avant meu,
EL SECRET I,

Av. Europa n.o 37 • Tel. 972/380181 • Fax 972/381258 • 17490 LLANÇA
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� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ¡

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

mil nou-cents noranta-dos.

VISTA la sentència del Tribunal Econòmico-Administrati�o

Regional de Cataluña, de data 18 de setembre de 1.992, en rela

ci6 amb la reclamaci6 interposada per la Sra. Maria Teresa Cam

pos �rego, en representaci6 de HOTEL BERNA, S.A. (reclamaci6 -

núm. 401/86),

Aquesta Alcaldia, HA RESOLT:

REQUERIR a la Sra. Maria Teresa Campos Grego, en repre-

sentaci6 de HOTEL BERNA, S.A. perquè en el termini de QUINZE DI

ES ingressi a aquest Ajuntament la quantitat de TRES-CENTES MIL

DUES-CENTES VINT PESSETES (300.220'- Ptes.), corresponent a la

taxa d'ocupaci6 via pública de l'any 1.985 més els recàrrecs -

d'apremi i interessos pertinents.

Ho mana 1 signa en Josep M. Salvatella i Suñer, Alcalde

President de l'Ajuntament de Llançà, en el lloc i data al prin

cipi assenyalats, davant meu, el Secretari que certifico.

Davant meu,

ECRETARI,

Av.Europa n.v S? • Tel. 972/380181 • Fax972/381258 • 17490LLANÇA
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<@> AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPOROÀ¡

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

de mil nou-cents noranta-dos.

VIST l'informe emès per la Policia Local d'aquest -

Ajuntament de data 15 de novembre de 1.992, en el que es fa

constar que en el Bar KGB, del qual són titulars els Srs. -

CLAUDIO GRANDE HERN.�TDEZ i k�TONIO CORTES APARICIO, el dia

14-11-92 tenien la música a alt volum, escoltant-se des de la

via pública, fora de l'horari autoritzat.

Amb el present decret, RESOLC:

Primer.- Que s'incoi expedient sancionador als Srs.

CLAUDIO GRANDE HERNANDEZ i ANTONIO CORTES APARICIO per deter

minar la responsabilitat administrativa en què hagin pogut in

còrrer.

Seg�g.- Designar instructor de l'expedient al senyor
JOSEP SERRADELL i PACAREU, i Secreta,ria a la senyora BLMWA -

GARRIGA i MANERA, Regidor i Aux. Administrativa respectivament
d'aquest Ajuntament, als quals serà notificat en forma legal
aquest nomenament, i també, es notificarà a les persones incv�
pades als efectes de recusació, si creuen que hi ha causes le

gítimes per fer-ho.

Ho mana i signa en Josen 1�. Salvatella i Suñer, Alca¡-
-"

de-President de l'Ajuntament de Llançà, en el lloc i data,ial -

principi assenyalat, davant meu, el Secretari que certifico.

Davant meu,

SECRETARI,

./
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DEC RET .- A la vila de Llançà a tres de desembre

de mil nou-cents noranta-dos.

VIST l'informe emès per la Policia Local d'aquest --

Ajuntament el dia 22 de novembre de 1.992, en el que es fa -

constar que en el Bar KGB, del qual s6n titulars els Srs. --

CLAUDI,O GRANDE HERNANDEZ i ANTONIO CORTES APARICIO, el mateix

dia de l'informe tenien música a alt volum fora de l'horari -

autoritzat i 'esëeltant-se des de l'exterior del local.

Amb el present decret, RESOLC:

Primer.- Que s'incoi expedient sancionador als Srs. -

CLAUDIO GRANDE HERNANDEZ i ANTONIO CORTES APARICIO per deter

minar la responsabilitat administrativa en què hagin pogut in

cbrrer.

Segon.- Designar instructor de l'expedient al senyor
JOSEP SERRADELL i PACAREU, i Secretària a la senyora BLANCA -

GARRIGA i MANERA, Regidor i Aux. Administrativa respectivament
d'aquest Ajuntament, als quals serà notificat en legal forma

aquest nomenament,i també, es notificarà a les persones incu!
pades als efectes de recusaci6, si creuen que hi ha causes le

gítimes per fer-ho.

Ho mana i signa en Josep �i1. Salvatella i Suñer, Al.e a],
de-President de l'Ajuntament de Ll.ançà , en el lloc i data al

principi assenyalat, davant meu, el Secretari que certifico.

Davant meu
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� AJUNTAMENT DE LLANÇA (ALTEMPORDA)

DEC RET .- A la vila de Llançà a tres de desem

bre de mil nou-cents noranta-dos.

VIST l'informe emès per la Policia Local d'aquest
Ajuntamènt el dia 29-11-92, en el que es fa constar que en

el Bar KGB, del qual s6n titulars els Srs. CLAUDIO GRANDE -

HERl'L';'NDEZ i ANTONIO CORTES A.PARICIO, el mateix dia de 1 'in

forme tenien música en funcionament fora de l'horari auto-

ritzat i molestant els veïns.

Amb el present decret, RESOLC:

Primer.- Que s'incoi expedient sancionador als Srs.

CLAUDIO GRA-l'lDE HERNANDEZ i ANTONIO CORTES APARICIO per de-

terminar la responsabilitat administrativa en què hagin po

gut incòrrer.

Segon.- Designar instructor de l'expedient al ----

--

senyor JOSEP SERR4DELL i PACfu�EU, i Secretària a la senyora
BLANCA GARRIGA i IVIAl'ŒRA, Regidor i Aux. Administrativa res

pectivament d'aquest Ajuntament, als quals serà notificat -

en legal forma aquest nomenament, i també, es notificarà a

les persones inculpades als efectes de recusaci6, si creuen

que hi ha causes legítimes per fer-ho.

Ho mana i signa en JOSEP M. SALVATELLA i SUÑER, Al

calde-President de l'Ajuntament de Llançà en el lloc i data

assenyalat al principi, davant meu, el Secretari que certi

fico.

Davant meu,

EL SECRETARI,

Av, Europa n.O 37 •
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DEC R E T.- A la vila de Llançà a nou de desembre
de mil nou-cents noranta-dos.

RESULTANT .q�e de 1 'informe emès per 1 'Arqui tecte �
sessor Municipal consta que l'edifici situat al carrer Basse

goda núm. 18, promogut pel Sr. Antoni Bores Coll en represen
tació de CONS VISTA, S.A., presenta en la seva façana que mi
ra cap al Cap de Creus una altura excessiva de planta baixa

que no s'ajusta al projecte aprovat ni a les ordenances d'edi
f'Lc ac í.ó ,

Aquesta Alcaldia, HA RESOLT:

1r.- REQUERIR al senyor Antoni Bores Coll, en repr�
sentació de CONS VISTA S.A., perquè en el termini d'm� MES,
comptats des de la data de la rebuda de la present notifica

ció procedeixi a efectuar les obres corresponents a fi d'aju�
tar l'altura de la façana al projecte aprovat.

2n.- ADVERTIR al senyor Bores, en representació de

CONS VISTA S,A. que en cas d'incompliment del requerit en el

termini assenyalat, es procedirà a fer-ho pels corresponents
serveis d'aquest Ajuntament, fent ús del sistema d'execució

subsidiària, amb les despeses a càrrec de CONS VISTA S.A.

COThŒLEIXI'S la resolució anterior i notifiqui's en

legal forma a l'interessat.

Ho mana i signa en Josep M. Salvatella i Suñer, Al

calde-President de l'Ajuntament de Llançà, en el lloc i data

al principi assenyalats, davant meu, el Secretari que certifi

co.

Davant meu

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

VIST l'escrit del Sr. R��ON COSTEJA FAJULA, de data
9-9-92, Registre d'Entrada núm. 2891, referent a l'expedient
sancionador núm. 157/92 per infracci6 del Codi de Circula
ci6.

RESULTMiT que el recu�rent formula al.legacions mani
festant que estava estacionat i, per tant, no era obligatorI
l'ús del cintur6 de seguretat, a més es trobava en total in
defensi6 pel desconeixement de dades .�dentificatives del d�
nunciant i lloc de la denúncia, així com manca de notifica-
ci6 a l'acte.

VIST l'informe emès per la Policia Local, en el qual
consta que el recurrent estava estacionat en un carrer de d�
ble sentit, amb gran afluència de vehicles, i va negar-se a

signar el butlletí de denúncia en el qual hi figurava el nú
meró d'identificaci6 de l'agent.

Aquesta Alcaldia, HA RESOLT:

1r.- DESESTIWIAJ.-q la reclamaci6 formulada pel Sr. RAMON
COSTEJA FAJULA contra l'expedient sancionador 157/92, en base
a l'informe emès per la Policia Local.

2n.- IMPOSAR al Sr. COSTEJA una multa de CINC mIL PES
SETES per la sanci6 expressada anteriorment.

3r.- NOTIFIQUI'S la present resoluci6 a l'interessat,
amb indicaci6 dels recursos que pot interposar, �rgans i ter
minis per a interposar-los.

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

Davant meu,
EL SECRETARI,

Av. Europa n.? 37 • Tel. 972/380181 • Fax 972/381258 • 17490 LLANÇA
Registre d'Entitats Locals: 01170926
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I � AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDA)

DEC R E'T.- A la vila de Llançà a deu de dese�
bre de mil nou-cents noranta-dos.

VIST l'escrit del Sr. SERGIO DE AZCOITIA RI3RA -

de data 2-12-92, núm. 3.578 del Registre d'Entrada, en el
qual formula al.legacions contra l'expedient sancionador -

núm. 218/92 per aparcar davant un gual.

-

RESULTANT que el recurrent formula al.legacions
manifestant que va estacionar el vehicle davant el gual per
manent perquè a la porta hi havia un rètol que deia "Tancat
per vacances", per la qual cosa demana l'anul.laci6 de la -

sanci6.

Aquesta Alcaldia, HA RESOLT:

1r.- DECLA..1lAR el sobresseïment de la sanci6 impo
sada al Sr. SERGIO DE AZCOITIA RIERA, corresponent al nÚIn.-
218/92, per considerar que el vehicle denunciat nb impedia
la circu�aci6 dels altres vehicles.

2n.- NOTIFIQUI'S la present resoluci6 a l'inte-
ressat, amb indicaci6 dels recursos que pot interposar,or-
gans i terminis per a interposar-los.

Ho mana i signa en Josep M. Salvatella i Suñer,
Alcalde-President de l'Ajuntament de Llançà, en el lloc i -

data al principi assenyalats, davant meu, el Secretari que
certifico.

-PRESIDENT, Davant meu

EL SECRETARI,

Av.Europa n.v S? • Te1.972/380181 • Fax972/381258 • 17490LLANÇA
Registre d'Entitats Locals: 01170926
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� AJUNTAMENT DE LLANÇA (ALTEMPORDA)

Av. Europa 37·

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

bre de mil nou-cents noranta-dos.

ATES que pels corresponents serveis d'aquest Ajug
tament, s'ha comprovat que la societat EBRE, C.DE B. regeg
ta les botigues de venda de pa i productes de pastisseria,
situades al el Pilota núm. 8 i el Castellar núm. 48, sense

haver tramitat la corresponent llicència municipal de can

vi de titularitat.

Aquesta Alcaldia, HA RESOLT:

1r.- REQUERIR a EBRE, C.DE B. perquè dintre del -

termini de deu dies comptats a partir de la rebuda del pr�
sent decret, tramitin davant d'aquest Ajuntament la sol.li
citud de canvi de titularitat al seu favor de les llicèn-
cies de venda de pa al el Pilota núm. 8 i el Castellar núm.
48.

2n.- ADVERTIR a EBRE, C. DE B. que l'incompliment
del requerit en el termini assenyalat, comportarà l'inici

d'expedient per a la clausura del local, sense perjudici -

de donar-ne compte als Serveis Territorials del Departament
de Comerç, Consum i Turisme de la Generalitat de Catalun�a,
als efectes sancionadors que procedeixin.

Ho mana i signa en Josep M. Salvatella i Suñer, -

Alcalde-President de l'Ajuntament de Llançà, en el lloc i
t

data al principi assenyalats, davant meu, el Secretari que

certifico.

L'ALCALDE, Davant meu,



AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPOROA)

DEC RET .- A la vila de Llançà a catorze de de
sembre de mil nou-cents noranta-dos.

VIST l'expedient que es tramita per a la instal.1a
ci6 de FLECA al carrer Sa1mer6n núm. 12, a nom d'AGRUPACIë
PANADERA AMPURDANESA S.A.

ATES que en data 21.04.92 va requerir-se a A.P.A.S.A.
per tal que adeqUés les obres al projecte presentat, com a
tràmit previ a la llicència d'obertura i funcionament de -

1 'activitat.

ATES que no s'ban dut a terme les obres proposades
i tenint coneixement que l'activitat és regentada per un -

altre titular.

Aquesta Alcaldia, HA RESOLT:

1r. REQUERIR a AGRUPACIO PANADERA AMPURDANESA, S.A.
per tal que manifesti davant aquest Ajuntament la seva re
núncia a la titularitat de l'activitat esmentada per tras
pàs de la mateixa a EBRE, C. DE B.

2n. REQUERIR a EBRE, C. DE B. perquè en el termini
de QUINZE DIES sol.licitin el canvi de titularitat de l'ex
pedient que es tramita, així com, perquè en e1.termini de
DOS MESOS ajusti les instal.lacions al projecte aprovat.

3r. ADVERTIR a A.P.A.S.A. i EBRE, C. ;:DE B. que --

transcorregut l'esmentat termini sense haver complimentat
él requerit, s'iniciarà expedient de caducitat de la lli-
cència amb arxiu'de les actuacions.

COMPLEIXI'S la resoluci6 anterior i notifiqui's en

forma legal als interessats.

Ho mana i signa en Josep M. Salvatella i Suñer, Al
calde-President de l'Ajuntament de Llançà, en el lloc i da
ta 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'Entitats Locals: 01170926
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� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPOROÀ)

Dll.JGÈNCIA 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 1992.

Llançà, 31 de desembre de 1992

CALDE ELSECRETARI

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



 



 


