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<!D> AJUNTAMENT DE LLANÇÀ IALTEMPORDÀ¡

---.

PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS
============================

DEC R E T.-

A Llançà, a dotze de gener de mil nou-cents noranta

tres.

VIST l'expedient que es tramita per declarar rescindit
el contracte per l'explotació del Bar en el Pavelló Municipal.

ATES que a la vista dels informes emesos per la

Recaptadora i Dipositaria d'aquest Ajuntament, en relació amb el
canon per l'explotació del Bar i altres deutes que te pendents la
Sra. Josefa Bosch Buxeda, aquesta Alcaldia, actuant com a

President de la Junta de Govern del Patronat Municipal d'Esports
de Llançà, en data 18 de setembre de 1.992 va decretar l'inici

d'expedient per tal de declarar rescindit el contracte

formalitzat.

ATES que donat el tràmit de vista i audiencia a la
interesada pel termini de deu dies, aquesta va fer efectiu la

quantitat de 130.000 Pts. a compta dels deutes pendents.

ATES que consultats els antecedents obrants a

l'expedient, la quantitat entregada a compta expresada
anteriorment, ni tans sols cobreix el 50 % de l'anualitat de

1.991, restant pendent a més, la totalitat de 1.992, aixi com

altres deutes per diferents conceptes.

ATES que en data 4 de gener d'enguany, la Sra. Buxeda
va presentar un escrit manifestant que degut a les dificultats

econòmiques no podia fer efectiu el pagament que havia previst
per a primers del mes de gener actual, proposant fer front al
deuta mitjançant la recaptació del Bar del Pavelló durant les

properes festes de Sant Vicenç i Carnaval.

ATES que estudiat l'expedient per la Junta de Govern

del Patronat Municipal d'Esports en la sessió del dia 11 de gener
d'enguany, i tenin en compte la quantia del deuta i el temps
transcorregut, no va trobar satisfactória la proposta de la Sra.

Buxeda; i en conseqüencia, va acordar procedir a la rescisió
definitiva del contracte d'explotació del Bar.

VJSTOS el Contracte i Plec de Condicions que regula el

mateix, signat en data 16 de gener de 1.990, aixi com els
articles 223 a 230 del Reglament de Contractes de l'Estat, i
l'acord de la Junta de Govern del Patronat Municipal d'Esports
del dia 11 de gener d'enguany, aquesta Alcaldia, actuant com a

President de l'expresada Junta, HA RESOLT:
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<Q!> AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ¡

Ir. DECLARAR RESCINDIT el contracte formulitzat en data
16 de gener de 1.990, amb la SRA. JOSEFA BOSCH BUXEDA,
d'explotació del Bar en el Pavelló Municipal.

2n. DECRETAR la perdua de la fiança de 48.000 Pts.,
dipositada en l'adjudicació del contracte.

3r. REQUERIR a la SRA. JOSEFA BOSCH BUXEDA, per tal que
el proper dia 18 de gener, a les 10 del mati, desallotgi el Bar,
amb entrega del local i les respectives claus.

4rt. COMUNICAR la present resolució a la Recaptació
1 Dipositaria Municipal, pel seu coneixament i efectes.

Davant meu:

El Secretari,

Ho mana i signa el Sr. Alcalde-President de la Junta de
Govern del Patronat Municipal d'Esports en la data avans

indicada.

L'Alcalde-President,
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� AJU,NTAMENT DE LLANÇA (ALTEMPORDÀ¡

DEC RET .- A la vila de Llançà a tretze

nou-cents noranta-tres.

de gener de mil

A�Es. que el Sr. ANTONIO D'AMICO ha fet al carrer Port de la -

Selva núm. 4 obres de les relacionades a l'apartat3 de l'ar
ticle 1r. del Reglament de Disciplina Urbanística, consistents
en fer un mur i col.locar una porta per tancar un distribuidor,
les quals s'han efectaat sense llicència.

VIST l'informe emès en data 26-11-92 per l'Arquitecte-Assessor
Municipal.

VISTOS els articles 185 de la Llei del Shl i 31 del Regiament
de Disciplina UrbanÍstica, HE RESOLT:

Primer.- Donar un termini de dos mesos al Sr. ANTONIO D'AMICO,
comptats des del dia segUent al d'haver rebut la notificació -

d'aquesta resolució, perquè sol.liciti l'oportuna llicència.

Segon.- Transcorregut aquest termini sense haver demanat l'es
mentada llicència, se'n donarà compte a 1 'Ajuntament Ple per--

.

què acordi la demoliciÓ de les obres a càrreê de la persona in
teressada, i impedeixi definitivament els usos a què estaven =
destinades.

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,
SECRETARI,
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� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

DEC R E T.-

tres.
A Llançà, a catorze de gener de mil nou-cents noranta

VIST l'expedient tramitat pel qual en data 10 de
desembre de 1.987, s'atorgaba llicència al Sr. JAUME GUISET POCH

per la construcció d'un edifici al carrer Salmeron nº 19, segons
projecte tècnic redactat per l'Arquitecte Sr. Josep Ros
Casadevall.

ATES que segons l'informe emés per l'Arquitecte
Assessor Municipal en data 26 de novembre passat, la planta baixa
de l'edifici està en funcionament, en tant que la façana del
carrer no està revocada i que a més, front l'edifici no s'ha
construit la vorada ni vorera, circumstàncies que comporten un

perill per una banda, desmillorament de l'entorn per l'altre.
ATES que en la documentació de l'expedient i consta la

constitució d'una aval a metàlic per un import de 21.700 Pts. per
garantir la construcció de la vorera de l'edifici pobjecte del
present decret.

VIST l'acord de la Comissió de Govern del dia 26 de
novembre de 1.992, aquesta Alcaldia HA RESOLT:

1r. REQUERIR al Sr. JAUME GUISET POCH, perqué en el
termini de dos mesos, procedeixi a revocar la façana de l'edifici
situat al carrer Salmerón nº 19, aixi com construiexi la vorada i
vorera corresponent a l'esmentat edifici.

2n. ADVERTIR al Sr. GUISET que en el supòsit de
transcorrer el termini assenyalat sense haver portat a terme els
treballs esmentats, ni haver al.legat justa causa que ho
impedeixi, es procedirà a invertir l'aval dipositat, sense

perjudici d'iniciar expedient d'execució subsidiària, amb
despeses al seu càrrec, per tal de fer efectiva la present
resolució.

Ho mana i signa el Sr. Allcalde,
Salvatella i Suñer, en la data abans indicada.

Sr. Josep M.
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<0> AJUNTAMENT DE LLANÇA (ALTEMPORDÀ¡

D E e R E T.- A la vila de Llançà a catorze de gener de mil
nou-cents noranta-tres.

ATES que el Sr. LLUIS FERNANDEZ SOLER ha fet al carrer Pin
tor Terruella núm. 12 obres de les relacionades a l'apartat
2 de l'article 1r. del Reglament de Disciplina Urbanística,
consistents en la construcci6 d'.-:aparcaments a l'Hotel La -

Goleta, les qual's s'han efectuat sense llicència.

VIST l'informe emès en data 23-10-92 pel Tècnic Municipal.

VISTOS els articles 185 de la Llei del Sbl i 31 del Regla-
ment de Disicplina Urbanística, HE��RESOLT:

Primer.- Donar un termini de d o s mesos al Sr. LLurS FERNAN
DEZ SOLER, comptats des del dia segUent al d'haver rebut la
notificaci6 d'aquesta resoluci6, perquè sol.liciti l'oportu
na llicència.

Segon.- Transcorregut aquest termini sense haver demanat --

l'esmentada llicència, se'n donarà compte a l'Ajuntament Ple
perquè acordi la demolici6 de les obres a càrrec de la perso
na interessada, i impedeixi definitivament els usos a què es
taven destinades.

-

Ho 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.

Davant meu

EL SEC RETARI ,

/
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AJU)NTAMENT DE LLANÇA (ALT EMPORDÀ)

DEC R E T.- A la vila de Llançà a catorze de.gener de mil
nou-e ent s noranta-tres.'

VIST l'informe emès per la Policia Local d'aquest Ajuntament
en data 31 de desembre de 1.992,. en el que s'acredita .que el
Sr. MARC' BERNASAC va dipositar runes procedents de les obr-es
realitzades a la seva vivenda dèl carrer Gavines núm. 5 en -

diversos contenidors de la urbanitzaci6 "Les Carboneres", els
"quals estan destinats a là recollida d'escombraries domici--
liàries, la qual cosa va provocar greus desperfectes en el -

cami6; constituïnt una infracci6 a l'article 21è. de l'Orde
nança de Polic�a i Bon Govern aprovadà per aquest Ajuntament.

Amb el present decret', RESOLC:

Primer.- Que s'incoi expedient sancionador al Sr. MARC BERNA
SAC par determinar La responsabilitat administrativa en què
hagi pogut inóbrrer.

'.

,

,

\

Segon.- Designar ipstructor de l'expedient al senyor JAUME -

COLL, i SOLA, i Secretària a la senyoraBLANCA GARRIGA i MANE-
,RA, Regidor i Aux. 'Admimistrativa respectivament d'aquest' --_:

Ajuntament, als quals serà notificat en forma legal aquest n.£
raenamerrt , i també es notificarà a la persona, inculpada als -

efectes de recusaci6, si creu que hi ha causes legítimes per'
f'e'r--ho ,

.

Ho mana i signa ert 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.

"

E-PRESIDENT, Davant meu

EL SECRETARI,
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� A.JUNTAMENT DE LLANÇA IALTEMPORDÀ)

DEC R E T.- A la vila de Llanç� a quinze de

gener de mil nou-cents noranta-tres.

.
VIST 1 'escrit del Sr.' JOAN ESTRACH i SANTALO·

de data 01.12.92, núm. 3668 del Registre d'Entrada, re
"ferent a l'expedie�t sancionador núm. 234/92 per esta=
cionar en lloc prohibit.'

-

RESULTANT que el recurrent formula al.lega---.
cions manifestant que el vehicle sancionat, la màtrícu

......__ la del qual és GE-3693-N, el va vendre el mes d'agost�
de 1.992 a INTERDIESEL.S.A. de Figueres, segons justi
ficant que adjunta, per la qual co�a demana.l'anul.la
ci6 delà sanci6.

Aque's ta Alcaldia,· HA RESOLT:

1r.- DECLARAR el sobresse!ment de la sanci6 -

imposada al Sr. JOAN ESTRACH SANTALO, corresponent al
,núm •. 234/92, per'haver-se c9mprovat que el vehicle va
ser venut amb anterioritat a .la imposici6 de la sanci6 •

. 2n.- NOTIFIQUl'S la present resoluci6 a l'in
teressat, amb indicaci6 dels recursos que pot interpo
sar, br�s i terminis per a interposar-los.

Ho mana i signa en Josep M. Salvatella i Su-
ñer, Alcalde-President de l'Ajuntament de Llanç�, en �

el lloc i data al prinéipi a.ee enya.Lats , davant meu, el
Secretari que èertifico.

;

Davant meu, .\.
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ATES que la circumstància referida anteriorment in-� I
compleix les normes establertes, tant en matèria urbanística -' ,

Com sani�àr�a, així com també incompleix l'autorització:munici
pal, aquesta.AlcaJ,.dia, HA RESOLT:

1r. REQUERIR al Sr. NATALI FARINELLI, titular del ga

ratge situat ál carrer Andorra núm. 8, per tal que en el termi'
hi improrrogable de VUIT DIES, restitueixi l'ús,del local sit_B.
at als baixos de 'l'�difici del carrer Andorra núm , 8· a

_

serv ei

de garatge, tal com va ser autoritzat, advertint-lo que en cas

d'incompliment,.se'n donarà compte al·Jutge d'Instrucció, p'e�
partament de �ov�rnació, i Departament d'Arquitectura i Habi--

.

tatge, als efectes que procedeixin.

Ho mana i signa en Josep M. Sa.Lva't.eLl.a i Suñer,' Alcal

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

principi assenyalats, davant meu, el Secretari que oertifico.

..
. <W>. AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPOADÀ)

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

VIST l'ipforme emès per l'Arquitecte-Assessor Munici

palde data 29 de- desembre de 1�992, en el que es fa cònstar

_. .. _ que. ::_,-, �,�els g_arajiges situats al carrer Andorra núm. 8, -
s 'ha ahbilitat per habitatge, quan l"ús autoritzat per 1 'es-
mentat local és de garatge.·

Davant mau
'

S�RETARI,

/,
\

¡
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Un cop vist l"info'rme emès a Figu_eres per La Ponènc'ia'Tèc-'
nica Comarcal en data 5-1-93, en tràmit de qualificació de
la sol.licitud de 11icèl).cia municipal incoada pel Sr. J. M.

'BUIXOMASSAGUER, en represe de CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS
DE BARCELONA, per a la,instal.lació d'una OFICINA BANCARIA
AMB AIRE ÇONDICIONAT al' carrer Nicolás Salmerón núm. 4" se

gons el qual hom procedeix a qualificar L" esmerrt ada activI
tat com a potencialment molesta, informant-la FAVORABLE--
MENT amb condicions.

••

� . AJUNTAMENT DE. LLANÇÀ (ALTEMPOROA)

) DEC RET .- A La vila de Llançà a vint-i-un, de gener de
mil nou-cents noranta-tres.'
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AQUESTA ALCALDIA,

DECRETA:
.

Primer.- CONCEDIR llicència ,d'instal.lació d'una OFICINA
BANCARIA AMB AIRE éONDICIONAT al carrer Nicolás Salmerón

. núm. 4.

Segon ..... CONDICIONADA: La sortida d'emergència, ha de tenir
una amplada mínima d

"

1 met re.
'

l a l'acompliment de les mesures correctores que figuren -

en el projecte tècnic de l'expressada activitat i' unit a .:..

l'expedient. -

En cap cas es podrà començar a exercir l'activitat abáns
d'haver-se obtin�t l'aèta de comRrovaci6 favorable.

¡ ,

,
.

Per obtenir aquesta Ia,cta, el peticionari haurà de sol.lici
tar ,del'Ajuntament que efectui l'oportUna visita d'inspèë
ció. A la sol.licitud s'acompanyarà una certificaci6 del =

Tè�nic Director de les obres'i ihstal.lacion�, en là. que -

s
.... especlfiqui la conf.-.ormitat de les mateixes a la llicèn-

cia que les ampara.

. I
I

Les obres i treballs d'ínstal.lació dels condicionants all-

'teriors hauran d�e'star acabades dintre del termini d'un -

mes; comptat deS de la data de la rebuda'de la present re-

soiució� "

NOTIFIQUI"S a ,1 ';interessat el present- decret d 'aquesta Al
caldia indicant els recursos que hi corresponguin i este-
neu l'oportuna llicència després que hàgin estat pagats
prèviament els drets corresponents.

.

I
I

I
i
I

!
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,
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Manat i signat pel senyor Alcalde en el lloc i data assenya
lats al principi, davant meu, ell:: Secretari que cer-t í.f'Le o ,

L' Davant meu,
EL SECRETARI,

_______�
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AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPOROA)

,

D E e R E T.- A la vila de Llançà a v í.rrb-d=vuí t; de

gener de ,mil nou�cents noranta-tres.

VIi,TA la instància presentada pel Sr. JOSEP GURRI
-

BALLUS en data 5-1-93, n6m. 202 del ftegistre d'Entrada en -

,

aquestes dependències municipals.
'\

ATES que consultats els antecedents obrants en

aquestes d�pendències" el -Sr-, JOSEP GURRI BALLUS va tr?JIli tar'
expedient per instal.lació BOTIGA DE MOTOCICLETES en un lo

cal annexe al que es, propasa per taller de motocicletes.
'

ATES que tant l'activitat a desenvolupar com el -

local on es projecta difereixen de la llicència actualment

en tràmit, aqUysta, Alcaldia,

HA RESOLT:
,

1r. REQUERIR al Sr. JOSEP GtJRRI BALLUS perquè en

el termini de QUINZE DIES presenti projecte tècnic per tri

plicat de l-'activitat de taller de r-epar-ac í.é de mot oc í.o Lé-c-
I

tes en el local situat al'carrer Empordà ,núm. 9,' per tal-de
.

tramitar el corresponent expedient per concessi6 de llicèn'r
I

cia.

2n. Transcorregut l'esmentat' term�ni sense preseg
t�r la document.ac í.é ni haver' justificat causes justes que _'I

ho Lmpede.í.x'í.n , ;es procedirà a 1 'arxiu de la instància pre--'
sentada.

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

Alcalde-President de l'Ajuntament de Llançà, en el lloc i
\

data al principi �ssecyalat9" davant meu, el Secretari que

'certifico.

L'ALCALDE-PRESIDENT, Davant meu
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<ŒY AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

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

mil nou-cents noranta�tres.

VIST l'informe de data 25-1-93,emès pèls Serveis de

Prevenci6 i Extinci6 d'Incendis del Departament de Governaci6 '

de la Generalitat de Catalunya,

t

Aquesta Alcaldia>, HA RESOLT:

REQUERIR al Sr. JOSEP ORTIZ DE ZARATE, èn representa
ci6 de CLUB DISCOTECA NIT S.A. perquè en el termini de,DEU DI

ES, aporti,la documentàci6 complemeptària segUent:

-: �I:,pr9jecte apor-t.at s'ha d'adaptar de forma satis-

factòria a'la normativa actualment vígent 'contra incendis quan
el local de màquines d'aire condiciona� sigui sector d'incendi

RF-120.
- Es disposarà de, llums de senyalitzaci6 als graons

de l'escala de sortida.

- Es disposarà d'un hidrant d'incend'is d'e 100 mm.,

llevat que a" menys de 100 metres d'existeixi un d'instal.lat i

a enya.Ldt za't,

S'hauran,de presentar els corresponents certificats

de rèacci6 o de comportament al foc de classe M-O o M-l de to

tes les moquetes, éortines� tapisseries i,demés materials

d'acabat i deco�ci6 fàcilment inflamables.,

En cap cas �s podrà començar a exercir l'activitat -

abans d'haver-se obtingut la llicència d'òbertura, i funciona--

ment. ,l

NOTIFIQUI'S a 1 'interessat el, present decret d 'aques
ta Alcaldia indicant els recursos .que hi corresponguin e-.

el senyor Alcalde en el ,lloc i data -

ts, davant meu, el Secretari que certifi�

Av. Europa n.? 37 " Tel 972/380181
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� AJUNTAMENT DE LLANÇA (ALTEMPORDA¡

U t L H � 1.- H ld �lld we Llan�a cl qUln�e de re�rer ue

OIJ. .! nou-cen(,s 110r�':f.l,(,c;t-·l,r·e=>.

"l::;¡1 l eSCt�J."C w'a.l..J.eqc;tC.LOIIC, pre s e rrc ac pel t:>t·.\..,HI"(L b 1:::..

t¡ULt:. �Hr"lu. r-e u r s u r-e t en aquestes OBlJen ènCl?S m un r c : palS en Ûallel

i¿-b'-':;j�, I-<etfls"t;t�e d I::.ntt·'ad·es numoL-�::"'·J·:;j. f:n el ·t.r'amIC de VlS"Cê:I 1

au¡jl.l�nC1a cl�Ol'�qc'."t; Der" lJecl'" "t d'el u e s r a H1ea.ldld C:le o a e a .::.i::i-/-:::IL....

pel ql.\¿1.J. S' a n r c i e v a e x o e c a ent o er- oec.l.al'�al"� r-e s c r no rc s els c o rrt r-e+

etes TOrmall.��ats el b"'b-�l autorlczan� l�s ocuoaClons nums.¿ 1 �

ae la �la"C]a 0€1 brlTeu.
I-<l:::.bULrHI"I1 que essenclël.lmen1; es ror-mu

í

e n les s e uu e n c s

al. J.egaclons;
1) Repr"()OUCCIO de i e s c o n s a o e r-ac r o n s 0€11 r-e c ur-s o e repOSlCIO
pt'(�sencat el ¡-tl-'j,:::: ·'H. e.n t e n que l'lnJel.clClO de i : e x o e o r e n c no

es co r-r-e ct a p e r- quan'\' ent ...�e les c o no ac a o n s o e s u bna s c e no n r na

cap r-e r e r-e nc i a a que a i a caseta n o m e s S'I,l pooen vendre u e r et s 1

oequoes envasaoes I q u e , o e r- tan-c. no es pot; s anc i o ne » el r e c 0€1

vendre altres oroouctes oue es'Can relaClonats amb 'actlvltc;tt de

Dal"." l. '".ti. L>!ue les CdOlres no poden s s s e r- u'c r r r t z eo e s p e r- qua.l.-·

sevol persona. consumelXl o no protlUc�es oe l'astaDllmenc, cer la

qual cosa no es �a cap coorament pel ¡et d'alxopluQar-se SD�a eJ

tenda L; I o uarrc a r a Daï't�aCa 0€1 la cas¿\ rt'lQCJ. mal no se 1l. n av i a

o ic clue el seu us r o s DI"·'ot'nOI·\'. o e r-o qde no c e n e n e e o i nc o n v e-:

nlen� en desmuntar-la 1. traslladar-Ja a un al�re Lloc.

�) NO hl na concurrenCla de cap de les Clrcums�anCles que enumera

l'at't;lcJ.S r i o u e i I-<elliamenl.- o e LOS"t;('S per l"eVUCé:\r� aUtOl···ltzaclons.

�J (,!ue Ja m e s ur-e or-o o o s ao e pO"C s r qn i ra car- un Odl1\i IIIU11.. ur-e u cÎ_

t'eCUl'�t"ent •

HI�� que segons dlversos Iorurmes erueso� P&t J.� �alJ.Cld

1¥lwIJ.CIPa.L, el ::Jt'.Lal"les 1::. • .:Jale Lant.o v a o o n c r n u-ar- e x c e o r nc+ s e ell

l' o c upac r o autol"l"t...::ada. o e s or-e s o : navel' eS'cat r-e o uo r-a c p e r- tal

que aj u sc
è

s l' o e upe e a o a l' autot'l.·¡;ZaCllJ. C.ll"�CUIllSGdnC d que v e

motl.var que aques�a Hlcaldla en oata l�-b-�� oecretes la reClrê:lda

de oetermlnats elements.

Hltb que el bl�.bole no va o o n ar- e o m o Li m e nu al o e or-ee

ue i ::jl'�. Hlcaloe esmencat an t e r-a o r-nent , la QUAl cosa v a provocat'
.I.'�XeCUClO SUOSlOlarla per par� oe la Brluada o'uores MunICIpal.

HIE:.::J que en o ae a �1-è:)-'::7':;:; t'l ::Jr'.ùÜ!e va pr-e s e nc e r- un

e s c ra c o'al.legaclons en el que o e s pr-e s oe l�atlTICal""-se en e r s

e s c r-a c s ari t e r-r o r-s , m a n r r e s c a que la n o t a r r c e c i o p e r- i e qual
llHJun'tament procedeIX a l'execucIó SUbsldlSrla ès oeTectuusa. Jd
que v ar-e n ometr�e¡ s els l"ecut�SOS que pr-o c e o r e n , r e n c c o n sc ar- que
abans que la brlgaoa proced1s a re�lra� el tenoal de bruc que no

uc a s r o n a v e cap m o r e s n i e , el l'�ec'_n�rent ._Ja n av i a desmuntat I a

barraca de!s yelcl�s, amb la qUc;tl COSê:I en"(;enlè:\ que havIa compler�
amb la normatlva.

HI�b que en l'escrl� esmentat an�erlormen�.

dIverses conSloeraClons demana es deIXI sense electe el

If oe HIlIOl oe 1.':;j·::1<":: amb r-e s e r-v a e x pr-e s s e o e oemanat·,

o e i x i la c o mp e n s ac i o oe o an v s 1 per�.)'_,dlClS.

o e s nr-e s o e

LJecl'�et de

on pr-o e e+

1
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4D> AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPOROÀ¡

HI!::::;¡ que el ¡""lec de CO-liUlCLUfl5 que Vd t'equlcH' J.a suLl
nasta cer l¡a�oroclmen� o'au�orl�¿aclo IS ae les ocupacions en la
Lon a 1'1 a t� 1 "G I IU o I e t� r� e s � r- e , e n l' a p a l'� 1; at;,::, � 1 n d 1. e 2"1 O U e .I. e s

1 n sc al. 1 ac lOTI SlCo n d 1. C Ion S e n o u e s' hag 1 d e r- e all t: z a t� i : ëll:n� o 'r I -

tallltH1\, p e r ci l.'è\'.J
. .Jt\U1Cc:\¡,�t�1. ·",etdn les que r a x a el ¡""lê:l d'tJCIJrJêl.CIO

o£,! 1-"1a'cl"IE'S .l.'::1·::11 loue 1 esmentat. f.o'la conte. e n c r-e a r r r-e s , 1'a

pt� o V a C i O o e J. a LI 1 r- e e e 1 o \.j e n e t� a 1 Cl e 1-' o l" t:. 1. L o S Le:, Cl e 1 ë:I

benet'alltat que en la seva c o n o i c...'.LO la_ cr e r e r-m r n a q u e ert els

qu i o sc o s S' e xp e ndr-an un teame,,!; qeli:\t.s 1 v e uuo e s I::t1Vd::>Sc:\oes.

�ltO que dels OlTeYen�S ¡nTOrmes oorant5 ct l'exoeolen-¡;
es e o m pr-e v a que el t'ecut't'ent n o tia o o e i r o e c e r-m a n e o e s o rcire s UI?

l¡Hlc¿�lola.

V1ol�o les al.legaclons esmen�ades. alX1 com l'artIcle
�� 1 concordants de la Lle.l oe �rDcedl�ent Homlnlscratiu, aqUeSLa
HICë\ldlël ha resol�:

it'. - Ul-:.IAHtx S�I\lbt.:. t:.rLLI!:: el Uect"e-c a' aQues1:.ë\ �;.tCë:ilqlë\. ae

data ¿tl de .jULIOl. de l..':1':J¿, i n i c i e nc e x p e c a e nc p e r- tal o e

reSCIndIr els con�ractes tormall�za�5 en cata b o'aoost de 1.Y�1
djau�Drltzaclons al Hr.Larles �. bOlé L LantD per les ocupacIons
� I ,::, ae i a l-'la·C.Ja oe GrlieUq or-o c e d r nc a l'at"xlu de r o c e s .lé'!:>

ace uac I on s ,

¿n.- INlcIHt« e x o e o a e nc s enc a o n ao o r- al SI·.Lar.les !::. bOlé I

Li:\H 6 p e r- de'cet�mlnclr' po s s i o r e s In'{"r'�cCIOIIS d' OC'_lpé\CIO i no e quu a .I.,
Sl s'escau, p e r- d e secac a .l·Hut;o ....·lta·t:; mun i c r ce r , o r ac o r-o amu e r s

an�ecedents expressa�s en la present resoIUCIO./1

Ho mand I s r una en Josep fYl. balva,-;el.La bUnet�, H.Lca! e-

�res1dent ae l'HJuncament de Llança, en el lloc 1 aa�ci cil prInCI
pl ë:\ssenyala-cs� cavant meu, el bect"'e'¡,al"�1 que c erc rr i c o •

.lJa.,¡anc fileu.
¡_. bt:.LI-<�IHI l,

./
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� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPOROÀJ

DEC RET .- A la vila. de Llançà a quinze de febrer de mil

nou':"cents noranta-tres.

Un cop 'v.ist 1 "Lnf'orme emès a Figueres per, la Ponència Tècni-,
ca Coma rca.l., en' data 03-02-93, en tràmit de quaâ í.f í.cac Lô de

'

la sol.licitud de llicència municipal incoada per la Sra •
....:._

FAUSTINA BARBOSA RUIZ; per.a la instal.laci� d "un SALO RECRE
,

ATIU -al carrer Gardiss6 núm. 41, segons el qual hom proce--=
deix a qualificar l'esmentada activitat com a potencialment
�OLESTA, informant-la FAVORABL�lliNT amb condicions,

-

... l// ...

AQUESTA ALCALDIA,

DEC RET A:

Primer.- CONCEDIR llicència d'instal.laci6 d'un SALO RECREA
TIU àl carrer Gardiss6 núm� ¢1.

Segon. - CONDICIONADA: 1. - L' estructura portant del local ha
de �E.F. 120.

'_ ,
_

2.- Els punts sobre les portes de sortida seran d�emergència
i .s enye.Lá tzaci6.

'

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

el projecte tècnic de l'expressada'activitat unit a l'expe-
dient .'

En cap cas es pOdrà començar a exerGir 1 'activitat aba..__T1s --

d 'haver-se obtingut 1 'acta de comprovaci6 favorable.

Per obteni-r aquesta acta el peticionari haurà de sol.licitar
de l'Ajuntament que efectui l'oportuna visita d'inspecci6. A

_ La sol.licitud s 'a_companyarà una certificaci6 del Tècnic Di
rector de les'obres i instal.lacions, en la que s'especifi--,
qui la conformi tat de les ma't.e í.xe s a la llicència que les am

para.

Le,s obres i tre:balls d'instal.laci6 dels c ond.Lc í.onarrt s ant.a- .
riors hauran d'estar acabades dintre del' termini d'un mes; -

comptat des de la data de la rebuda de la present resoluci6.
,_,.

NOT!FIQUI'S 'a l'interessat el present decret d'aquesta Alcal
dia indicant'els recursos que hi corresponguin i esteneu--=
l'oportuna llicència després que hagin estat pagats prèvia-
ment els drèts c or-r-aapònerrt s,

Av. Europa n.� 37 TeI.9]2/380181'· Fax972/381258
Registre d'Entitats Locals: 01170926

17490 LLANÇA



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

-

L'ALCALDE,

,
"

\
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AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (AlTEMPORDA)

D E q R E T.- A là vilá de Ll�çà a divuit de febrer de mil

nou-cents noranta-tres.

Un cop vïst l'infq_rrne emès a Girona per la Comissi6 Territo
rial d'Indústries i Activitats Classifi'cades en data ----..:.-

18�01.93, en tràmit de qualificaci6 de la sol.licitud dè lli
cència municipal incoada pel Sr. JOSE DOMINGUEZ CARRANZA, -

per a la INSTAL.LACIO D'UN DIPOSIT DE GiL.P. al carrer Besa
1ú núm, 6, 'segons el qual hom procedeix a qua.Lí.f'Lcaz- L" esmen
tada activitat com a potenciálment PERILLOSA, informant-la

-

FAVORABLEMENT amb cOndicions,

AQUESTA ALqALDIA,

DECRETA:

,primér.- CONCEDIR al·Sr. JOSE DOMINGUEZ CARRJI..NZA llicència
,d'instal.laci6 d'un DIPOSIT DE G.L.P., al carrer Besalú núm.
6.

Segon.- CONDICIONADA:
,

1:--xr-compliment de lés'mesures correctopes que figuren en

el projecte tècnic de l'expressada activitat unit a l'expe--
dient.

.'

2.- A l'obtenci6 de l'aprovaci6 prèvia. del projecte d'im.s-

tal.l�ci6 donada pels Serveis d'Indústria.

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:licitar
de l'Ajuntament que efectui l'oportuna visita d'inspecci6. A'
la sol.lieittid s'acompanyarà una certificaci6 del Tècnic Di
rector dè les obres í instal.lacions, en La.v que s'especifi--,
quila conformitat de lesmateixes a la llicència que lesam

para.

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

a comptar dès de La data de la rebuda de la present r-e s o l.u-c-.
ci6.

NOTIFIQUI'S a l'interessat el present decret d'aquesta Alcal
d í.a , '·indicant

.

els recursos que hi c or-r-e sponguí.n i esteneu -

l'oportuna llicència,després que hagin estat pagats prèvia--
ment els drets corresponents.

'

.. ·/1,...

Av. Europa n.O 37 • Tel. 972/380181 • Fax 972/381258 • 17490'LLÀNÇA
Registre d'Entitats Locals: 01170926
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Manat i signat pel senyor Alcalde en el lloc i data aseenyª
lats al principi, davant meu, él Secretari· que certifico.

<

L 'ALCALDE,.
.

Davant meu,
'EL SECRETAR:E,

.
.

-.

-
- ----- - -_--------------



� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ IALTEMPORDÀI

DEC R E T.- A'la vila de Llançà a dos de març de mil nou

cents noranta-tres.

VIST '1 'informe emès en data 19 de maig de 1.992 per L"Ar-quj,
tecte-Assessor Municipal, en el que es fa constar que la z£
na recreativa del resta1.J�ant situat al ci Besalú, 14-16 no

compleix ordenances, per tal com es necessita una cambra

d'aïllament de 30 cms. d'altura minima.

VIST l'informe emès en data 10 d'octubre de 1.992 per l'Ar

quitecte-Assess6r Municipal, en el que es fa constar que -

s'ha realitzat una sortida d'emergència dins la zona de re�

culada obligatòria.

Aquesta Alcaldia, HA RESOLT:

1r.- REQUERIR a la Sra. CONCEPCION I�CHAN i als Srs. FRAN�

CIqCO i JUAN' PILARES �UŒCHM� perquè en el termini de QUINZE
DIES procedeixin a legalitzar la zona recreativa, aixi com

La sortida d
" emergència.

2n.- A.DVERTIR a la Sra. CONCEPCION MARCHAN LAREDO i als Srs.

FRANCISCO i JUAN PILA-RES MARCHAN que si per causa imputable
a ells i transcorregut l'esmentat termini no ho complimen-
ten, es procedirà a declarar la caducitat de la instància i

arxiu de les actuacions, conforme disposa l'article 99 de -

la Llei d� Procediment Administratiu.

En cap cas es podrà començar a exercir,l'activitat ni col.lo

car els rètols corresponents abans d'haver-se obtingut la -

llicència d'obertur� i funcionament.

calqia indicant els recursos ,que hi corresponguin.

NOTIFIQUI'S als interessats el present decret d'aquesta Al--
I

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

, davant meu, el Secretari que certifico.
I
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� AJUNTAMENT DE LLANÇA (ALTEMPOADÀ)

D E C'R E T.- A la vila de Llançà a dos de març de mil nou

cents noranta-tres.

ATES que el Sr. A.NTONIO CARO.RIBALTA ha realitzat obres con

sistents construcci6 d'una ba�raca adosada a la paret mitj�
ra, sense llicència municipal, amb el present decret RESOLC:

Primer�- Que s'incoi expedient sancionador al Sr. ANTONIO -

CARO RIBALTA per d�terminar la responsabilitat administrati

va en què hagi' pogut inc6rrer.

Segon�- Designar instructor de� procediment el senyor Lau-
reà Serra Cisneros i secretària la senyora Blanca Garriga -

Manera, als quals serà notificat en/forma lega¡ aquest nom�
nament, i també, es notificarà a la persona inculpada als -

efectes de recusaci6, si creu que hi ha causes legítimes
per fer-ho.

. I

Ho mana i signa en Josep-M. Salvatella i Suñer, Alcalde-Pr�
sident de l'Ajuntament de Llançà en el lloc i data assenya

lat al principi, davant meu, el Secretari que certi�ico.

-PRESIDENT, 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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AJUNTAMENT DE LLANÇA (ALTEMPûRDÀ¡

I

DEC R E T.- A la vila de Llançà a tres de març'de mil nou-

cents noranta-tres.

Atè$ que en data 15 de febrer d'enguany, i amb Registre d'En
trades núm. 710 del dia 24-2-93, la Comissi6 Territorial --

d'Indústries i Activitats Classificades manifesta que trobant

se �'expedient del Sr. FRANCESC VIL1\.BOY i CARRES per instal.la

ci6 de MAGATZEM PER HIVERNATGE D'EMBARCACIONS a la Ctra. '---

\

N-260, p.K. 18'066 paralitzat per un termini molt superior a

l'establert eh l'article 99 de la Llei.de Procediment Adminis

tratiu, procedeix a declarar la caducitat de la instància i -

arxiu de les actuacions, dete.rminant que no podrà, exercir":'se
l'activitat en tant no es qualifiqui i posteriorment s'obtin

gui la llicència municipal.

Aquesta Alcaldia, ha resolt:

1r.- Declarar inicialment la c�ducita� de l'expedient i arxiu
•

de les actuacions dimanents de La instància presentada pel -_.-.

. Sr•.FRANéESC VILABOY i CARRES.

2n'o-: Advertir al Sr. FRANCESC VILABOY i CARRES que no podrà -

exercir-se l'activitat en l'esmentat local en tant no es qua

lifiqui i posteriorment s'obtingui la llicència municipal.

3r.- Donar el tràmit de vista i audiència de l'expedient al -

Sr. FRANCESC VILABOY i CARRES pel termini de deu dies perquè
,pugui consultar l'expedient i form�ar les al.legacions i pr�
sentar els documents i justificacions que cregui convenients.

Ho mana i signa el Sr. Alcalde a Llançà a quatre de març de -

mil nou-cents noranta-tres, 'davant meu, el Secretari que cer-

Davant meu

SECRETAR! ,

17490 LLANÇAAv. Europa n.? 37 Tel. 972/380181 • Fax 972/381258
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. � AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPOROA¡

DEC R E T.- A la vila de Llançà a tres de març de mil nou-
I

cents noranta-tres.

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

pal' en data 2.3.93, en relaci6 a la instal.laci6 de SALO RE

CREATIU, 'situat al carrer Gardiss6 núm. 41, del qual és titu

lar la Sra. FAUSTINA BARBOSA RUIZ.,

DEC RET O:

Primer.- ATORGAR llicència municipal d'obertura i 'funciona-
ment de l'activitat de SALO RECREATIU al carrer Gardiss6 núm.

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

mesures cor+ectqres adeqUades.

Segon.- Comunicar aquest decret, a la Ponència Tècnica Comar-�-

I
cat . del Consell Comarcal de 1 'Alt Émpordà i als Serveis Te-

rri torials del Joc i de 1 "EapectacLs ,

Ho 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,I
Davant meu,

EL SECRETARI,

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



� AJUNTAMENT DE LLANÇA (ALTEMPORDA)

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

A la reuni6 mantinguda el dia 26 de gener d'enguany a aquest
Ajuntament entre Vostès com a titulars del Bar KGB, la Presi
denta de la Comunitat de Propietaris "Madral", els Serveis ::
Tècnics Municipals i el Regidor de Governaci6 en aquesta Al
caldia, va pactar-se que farien el possible per reduir la mú
sica i realitzarien determinats treballs per evitar els fums
que donen als habitatges de l'immoble, aixi com procedirien
a l'aïllament del local per tal de millorar les vibracions.

VISTOS els informes de la Policia Local dels dies 27 i 28 de
febrer, en els que es fa constar que no s'ha donat soluci6 -

als problemes que reiteradament comporten les queixes dels -

veïns, aquesta Alcaldia,

HA RESOLT:

1r. - REITERAR als Srs. CLAUDIO GRAI'illE HERNAlifDEZ i ANTONIO -

CORTES APARICIO l'obligaci6 ineludible amb el compliment de
l'Ordenança de Policia i Bon Govern, la qua� en el seu arti
cle 70 diu:
"S'estableixen els nivells màxims de sorolls permesos:
- De 9 del matí a 1 de la nit, 45 decibelis.

A partir de la 1 de la nit, i fins l'hora de tancament, no
més podran tenir música aquells locals que estiguin correQ
tament insonoritzats."

2n.- ATORGAR yu termini màxim de QUINZE DIES perquè practi-
qui els treballs necessaris i proposats per l'Arquitecte-As
sessor MunicipaL per evitar els fums i vibracions.

3r.- ADVERTIR als Srs. CDAUDIO GRANDE HERNANDEZ i ANTONIO -

CORTES APARICIO que l'incompliment de la present resoluci6 -

determinarà l'inici d'actuacions per a procedir, si s'escau,
a la clausura definitiva del local.

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

L'ALCALDE-PRESIDENT,
-2 A

Davant meu,
EL SECRET ARI ,

� ,
J •

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

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

cents noranta-tres.

VIST l'informe emès per l'Arquitecte-Assessor Municipal en da
ta 4 de març de 1.993, en el que s'acredita que la instal.la=
ci6 d'oficina bancària al carrer Salmer6n núm. 4, del qual és
titular CAIXA D'ESTALVIA r PENSIONS DE BAt-qCELONA, no s 'ajusta
al projecte presentat.

AQUESTA ALCALDIA, HA RESOLT:

1r.REQUERIR a CAIXA D'ESTALVIS l PENSIONS DE BARCELONA que en el
termini de QUINZE DIES hauran de :

1er.- Presentar els plànols rectificats de l'escala per acce
dir al primer pis.
2on.- Acabar la barana de l'escala.
3er.- Justificar que la maquinària d'aire condicionat s'adap
ta en quant a condicions acústiques al que estableix l'arti-
cle 18.3 del Pla General que diu: Els límits sonors es medi-
ran en decibelis i la determinaci6 es realitzarà a l'exte-
rior de l'edifici i a l'interior del veí més afectat per -

les molèsties i en les condicions menys favorables, establint:"
se un límit màxim de 6 decibelis sobre el nivell de fons.

2n.ADVERTIR a CAIXA D'ESTALVIS l PENSIONS DE BARCELONA que si per
,;-: causa imputable a ells i transcorregut l'esmentat termini no

ho complimenten, es procedirà a declarar la caducitat de la -

instància i arxiu de Àes actuacions, conforme disposa l'arti
cle 99 de la Llei de �rocediment Administratiu.

En cap cas es podrà començar a exercir l'activitat abans d'ha
ver-se obtingut la llicència d'obertura i funcionament.

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



� AJUNTAMENT DE LLANÇA (ALTEMPORDÀ)

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

cents noranta-tres.

Un cop vist l'informe emès a Figueres per la Ponència Tècnica
Comarcal, en tràmit de qualificació de la sol.licitud de lli
cència municipal incoada pel Sr. ALEJANDRO DARDER GRANOLLERS,
per a la instal.lació d'un BAR-RESTA1�ANT a la Plaça Major -

núm. 4, segons el qual hom procedeix a qualificar l'esmentada
activitat com a potencialment molesta, informant-la FAVORABLE
MENT amb condiciôns.

-

AQUESTA ALCALDIA,

HA RESOLT:

Primer.- CONCEDIR l'esmentada llicència d'instal.laci6 al Sr.
ALEJANDRO DARDER GRANOLLERS.

Segon.- CONDICIONAR-LA a l'adopci6 de les següents mesures ad
dicionals:
- La porta de sortida ha de tenir una �mp1ada mínima de 1,20
m., segons l'article 3 del Reglament general de policia d'es
pectacles públics.

La xemeneia haurà de sobresortir 2 metres del teulat propi
i dels veïns.
- L'enllumenat d'emergència sobre les portes de sortida serà
d'emergència i senya1itzaci6.
- S'ha d'instal.lar un H!drant contra incendis degudament se

nyalitzat, llevat que a menys de 100 m. n'existeixi un d'ins
ta1.1at.
- l a l'acompliment de les mesures correctores que figuren en

el projecte tècnic de l'expressada activitat unit a l'expe--
dient.

En cap cas es podrà començar a exercir l'activitat abans d'ha
Vër=8e obtingut l'acta de comprovaci6 favorable.

Per obtenir aquesta acta el peticionari haurà de sol.licitar
de l'A�untament que efectui l'oportuna visita d'inspecció. A
la sol.licitud s'acompanyarà una certificaci6 del Tècnic Di
rector de les obres i insta1.lacions. en la que s'especifiqui
la conformitat de les mateixes a la llicència que les ampara.

Les obres i treballa d'instal.lació dels condicionants amte-
riors 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 Alcal
dia indicant els recursos que hi corresponguin i esteneu l'o
portuna llicència després que hagin estat pagats prèviament -

els drets corresponents.
II [

. . . . ..

Av. Europa n.? 37 • Tel. 972/380181 • Fax 972/381258 • 17490 LLANçA
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Davarrt meu

EL SECRETARI,

...1/ ...

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

-PRESIDENT,

-
.

/

..
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� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

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

mil nou-cents noranta-tres.

VIST l'escrit de la Ponència Tècnica Comarcal del -

Consell Comarcal de l'AIt Empordà de data 8-3-93, referent

a la petici6 del Sr. JOAQUIM FALCO i FONT per a instal.lar

un CENTRE DE RECUPE��CIO FffifCIONAL al carrer Llevant num. 5,

Aquesta Alcaldia, HA RESOLT:

1r. REQUERIR al Sr. JOAQUIM FALCO FONT perquè en el

termini de DEU DIES aporti la documentaci6 complementària -

segUent:
- El dipbsit enterrat de gasoil disposarà de ta

llafcos en la seva canonada de ventilaci6.

Es col.locaran extintors de capacitat i eficà

cia, d'acord amb la cabuda màxima del dipbsit de gasoil, en

el lloc adient.

- La piscina s'haurà d'adeqUar al Reglament Sani
tari de piscines d'ús col.lectiu (Decret 193/1987, de 19 de

maig), especialment: sistemes de depuraci6, recirculaci6 i

control de les aigUes, característiques del vas, escales, -

platges, renovaci6 d'aire, pas de dutxes obligatori abans

d'entrar a la piscina.
S'ha de col.locar un Hidrant contra incendis -

tipus H-100, llevat que a menys de 100m. n'existeixi lli� --

d'instal.lat.
- L'estructura portant de l'edifici ha de ser --

E.F. 120.

2n. ADVERTIR al Sr. FALCO que si per causa imputable
a ell i transcorregut l'esmentat termini no ho complimenta,
es procedirà a declarar la caducitat de la instància i arxiu

de les actuacions, conforme disposa l'article 99 de la Llei

de Procediment Administratiu.

Ho mana i signa en JOSEP M. SALVATELLA i Sm�ER, Al-

calde-President de 1 'Ajuntament de IiLançà, en el lloc i da-

...// ...

Av. Europa n.? 37 • Tel. 972/380181 • Fax 972/381258 • 17490 LLANÇA
Registre d'Entitats Locals: 01170926
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ta al principi assenyalats, davant meu, el Secretari que cer

tifico.

Davant meu

EL SECRETARI,

�:
,

-------- ------------------
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AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

"

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

cents noranta-tres.

ATES que el Sr. JORDI BOSCH i BOFILL ha efectuat obres a l'Av.

Reina Fabiola núm. 23 de les relacionades a l'article 1r. del

Reglament de Disciplina Urbanística, consistents en habilitar

un espai adosat a la paret de la finca propietat de la Sra. -

Juge com a lloc per a la criança de gallines, les quals s'han

efectuat sense llicència.

VIST l'informe emès en data 29-12-92 per l'Arquitecte-Assessor
Municipal.

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

Primer.- Donar un termini de DOS lŒSOS al Sr. JORDI BOSCH BO

FILL, comptats des del dia següent al d'haver rebut la notifi

cació d'aquesta resolució perquè sol.liciti l'oportuna llicèn

cia.

Segon.- Transcorregut aquest termini sense haver demanat l'es

mentada llicència, se'n donarà compte a l'Ajuntament Ple per

què acordi la demolició de les obres a càrrec de la persona -

interessada i impedeixi definitivament els usos a què estaven

destinades.

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'ALCAL E-PRESIDENT, Davant meu,

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

DEC R E T.- A Lla.nçà a tretze de març de mil nou-cents no

ranta-tres.

En relaci6 amb el Decret de data 3 de març -

d'enguany sobre la caducitat de l'expedient iniciat a ins-

tància del Sr. Francesc Vilaboy i Carrés de data 31-5-90 per

instal.laci6 de MAGATZEM PER HIVERNATGE D'EMBARCACIONS a la

Ctra. N-260, p.k. 18'066.

ATES que el Sr. FRANCESC VILABOY i CARRES du

rant el tràmit de vista i audiència ha presentat un annex -

de projecte per tal de donar compliment a l'interessat pel
Servei d'Activitats Classificades

Aquesta Alcaldia, HA RESOLT:

DEIXAR SENSE EFECTE la declaraci6 d'inici d'ex

pedient de caducitat i continuar la tramitaci6 de l'expe---
dient fins a la seva resoluci6.

Ho mana i signa en Josep WI. Salvatella i Suñer,

Alcalde de Llançà, en la data abans indicada, davant meu, el

Secretari que certifico.

CALDE, Davant meu,

/? SECRETARI,

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

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

D'acord amb l'informe emès per l'Arquitecte-Assessor Municipal
de data 11-3-92, en relaci6 a la insta1.1aci6 d'un TALLER DE -

REPARACIO DE VEHICLES, situat al Barri de Setcases, del que és
titular SEBASTIA CARLES ·FALCO.

DEC RET O :

Primer.- ATORGfu� llicència municipal d'obertura i funcionament
de l'activitat de TALLER DE REPARACIO VEHICLES al Barri de Set
cases, pel fet d'haver-se complert els requisits i adoptat les
mesures correctores adeqUades.

Segon.- Comunicar aquest decret a la Ponència Tècnica Comarcal
de1-Conse11 Comarcal de l'Alt Empordà.

Ho mana i signa en Josep M. Sa1vatella i Suñer, Alcalde-Presi
dent de l'Ajuntament de Llançà, en el lloc i data al principi
assenyalats, davant meu, el Secretari que certifico.

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

L'ALCA DE-PRESIDENT, Davant meu

EL !ECRETA-"RI,
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� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ IALTEMPORO-,"

DEC R E T.- A la vila de Llançà a tretze de març de mil nou

cents noranta-tres.

VIST l'informe emès per l'Arquitecte-Assessor Municipal de da

ta 10-03-93, referent a la petici6 d'EBRE, C. de B. per a ins

tal.lar una FLECA-PASTISSERIA al carrer Salmer6n núm. 12.

Aquesta Alcaldia, HA RESOLT:

1r. REQUERIR a EBRE, C. de B. perquè en el termini d'UN MES:

Posin un sostre als dipòsits de lenya i farina.

Presentin un certificat que acrediti que la vidriera que

separa l'obrador de la zona de despatx al públic és RF.

120, segons figura en el plànol de projecte.

2n. ADVERTIR a EBRE, C. de B. que si per causa imputable a --

ells i transcorregut l'esmentat termini no ho complimenten,_ es

procedirà a declarar la caducitat de la instància i arxiu de -

lBS actu3cions, conforme disposa l'article 99 de la Llei de -

�rocediment Administratiu.

Ho mana i signa en JOSEP M. SALVATELLA i SUnER, Alcalde-Presi
dent de l'Ajuntament de Llançà, en el lloc i data al principi -

assenyalats, davant meu, el Secretari que certifico.

L'ALCAL E-PRESIDENT, Davant meu

SECRETARI,

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

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

de mil nou-cents noranta-tres.

Havent d'absentar-me del MQDicipi per assumptes re

lacionats amb el Parlament de Catalunya, i en virtut de les

atribucions conferides a l'article 43.3 i concordants del R�
glamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Juridico

de las Entidades Locales, aquesta Alcaldia HA RESOLT:

1er.- DELEGAR al Sr. Tinent d'Alcalde Sr. JOSEP -

SERRADELL i PACAREU perquè signi les sol.licituds a l'INSTI

TUTO NACIONAL DE EMPLEO (INEm) per a sol.licitar una subven

ció pels serveis de VIGILANCIA D'APARCAWillNTS i per l'obra ZO

NA VERDA "EL CASTELLAR" i ALTRES.

2on.- Donar compte a l'Ajuntament Ple en la prime
ra sessió que celebri.

Av. Europa n.? 37 • Tel. 972/380181 • Fax 972/381258 • 17490 LLANÇA
Registre d'Entitats Locals: 01170926
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<Œ!> AJUNTAMENT DE LLANÇÀ IALTEMPORDA¡

"
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DEC R E T.- A la vila de Llançà a disset de març de mil nou-

cents noranta-tres.

En relaci6 amb l'escrit de data 4-3-93, núm. 892 del Registre
d'Entrada, presentat per la Sra. CONCEPCION MARCHAN LL�EDO i

els Srs. FRANCISCO i JUAN PILARES MARCHAN, en el que manifes

ten que la denegaci6 de la modificaci6 de la sortida d'emer

gència del restaurant va ser recorregut en data 21-10-92 i es

justificava acuradament la soluci6 adoptada.

VIST I 'acord adoptat per la ComJi:ssi6 de Govern en data 12-11-._
92, segons el qual es manifesta als Srs. Marchán i Pilares -

que per tal de legalitzar la sortida executada, haurà de mun

tar-se recolzada sobre el terreny degudament ajardinat.

VIST l'informe emès en data 11-3-93 per l'Arquitecte-Assessor
Municipal, en el que es fa constar que l'escala situada a la

sortida d'emergència no compleix ordenances al no haver-se mo .

dificat.

Aquesta Alcaldia, HA RESOLT:
-,

1r.- REQUERIR a la Sra. CONCEPCION MARCHAN i als Srs. FRANCIS9P
i JUAN PILARES MARCHAN perquè en el termini improrrogable de

'

QUINZE DIES procedeixin a legalitzar la sortida d'emergència.

2n.- ADVERTIR a la Sra. CONCEPCION MARCHAN LLREDO i als Srs.

FRANCISCO i JUAN PILARES lfUiliCHAN que si per causa imputable a

ells i transcorregut l'esmentat termini no ho complimenten,
es procedirà a declarar la caducitat de la instància i arxiu

de les actuacions, conforme disposa l'article 99 de la Llei -

de Procediment Administratiu.

En cap cas es podrà començar a exercir l'activitat ni col.lo

car els rètols corresponents abans d'haver-se obtingut la lli

cència d'obertura i funcionament.

NOTIFIQUI'S als interessats el present decret d'aquesta Alcal
dia indicant els recursos que hi corresponguin.

. .. 1I ...

Av, Europa n.? 37 • Tel. 972/380181 • Fax 972/381258 • 17490 LLANÇA
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Manat i signat pel senyor Alcalde en el lloc i data al prin

cipi assenyalats, davant meu, el Secretari que certifico.

L
'

ALO l'\LDE ,
,

"0



AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALT EMPORDÀ)
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DEC R 2 T.- A la vila de Llançà a vint-i-nou de ma�ç de mil
nou-cents noranta-tres.

Un cop vist 1 'informe em,ès a Girona per la C omissi6 Territo-
rial d'Indústries i Activitats Classificades en data 08.03.93,
en tràmit de qualificaci6 de la sol.lici tud de llicèr-:cia murrí,
cipal incoada per JOSEP ORTIZ i JORGE T\:LA.i"l.ES, per a La HTSTAL:LA
CIO DIPOSIT DE G.L.P. al carrer La Coma nwn. 42-44, segons el

-

qual hom procedeix a qualificar l'esmentada activitat com a -

potencialment PERILLOSA, informant-la F,ù.vORA.l3T_,¡ill';:SHT ?r;lb candi
cians.

AQUESTA ALCALDIA,

HA RESOLT:

Primer.- CONCEDIR als Srs. JOSEP ORTIZ DE ZA..'i.ATE i JC"2GE l'tiARES
BERNATJlliLADA llicència d'instal.lació d'un DIPOSIT DE G.L.P.,
al carrer La Coma núm. 42-44.

Segon.- Condicionar el seu exercici:
1.- Al compliment de les mesures correctores assenyalades en

el projecte.
2.- A l'obtenció de l'aprovació prèvia del projecte d'instal.la
ció donada pels Serveis d'Indústria.
En cap cas es ¡::ladra comen2..§:r a exercir 1 'activi tat a'-Clans d 'ha
ver-se obtinGut 1 acta de comprovació favorable.

Per obtenir aquesta acta el peticionari halITà de sol.licitar -

de l'Ajuntament que efectui l'oportuna visita d'inspecci6. A -

la sol.lici tud s'ac onpanyar-à una certificació del Tècnic Direc
tor de les obres i instal.lacions, en la que s'especifiqui la
conformitat de les mateixes a la llicència que les aopara.

Les obres i treballs d'instal.lació dels condicionants ante--

riors hauran d'estaT acabades dintre del termini d'u:!.. mes, COlTI'p'
tat des de la data de la rebuda de la present resolu::;.i6.

�

NOTIFIQUI'S a l'interessat el present decret d'aquesta Alcaldi
-a indicant els recu.rsos que hi corresponguin i esteneu 1 'apar::
tuna llicència després que hagin estat pagats prèvi�ent els -

drets corresponents.

. .. // ...

AvEuropa n.v ô? • Tel. 972/380181 • Fax972/381258 • 17490LLANÇA
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Ho maria i signa el senyor Alcalde en el lloc i data assenya
lats al principi, davant meu, el Secretari que certifico.

-

CALDE, Davant meu,
-r-t

SECRETARI,



� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

DEC R E T.-

En relaci6 amb l'escrit de la Sra. CARME OLIVET i

SALLERAS, registrat en aquestes dependències en data 21 de

gener d'enguany, Registre d'Entrada núm. 224, interessant la

declaraci6 de ruïna de la casa situada al carrer La Mina núm.

1.

VIST l'informe emès per l'Arquitecte-Assessor Mu

nicipal en data 18-3-93, aquesta Alcaldia,

HA RESOLT:

1er.- REQUERIR a la Sra. C��IE OLIVET i SALLERAS

perquè en el termini de DOS MESeS procedeixi a la reparaci6
del teulat de l'edifici, per tal de solucionar els problemes

existents, d'acord amb l'informe de l'Arquitecte-Assessor Mu

nicipal.

2on.- No obstant el requeriment anterior, si la -

Sra. Carme Olivet i SalIeras considera convenient d'iniciar

l'expedient de ruïna, haurà de presentar la segttent documen

taci6:

a) Certificat expedit per facultatiu competent en

el que es justifiqui la causa de demanar la declaraci6 de rg

ïna, l'estat físic de l'immoble i s'acrediti si en aquests -

moments l'edifici reuneix l',es condicions de seguretat i habi

tabilitat suficients que permetin als seus ocupants la seva

permanència fins que no es resolgui l'expedient.
b) Cbpia de l'escriptura de propietat de l'immo-

ble, així com titulars de drets reals, si s'escau.

c) Relaci6 de moradors o arrendataris.

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

Alcalde-President de l'Ajuntament de Llançà, a trenta-un de

març de mil nou-cents noranta-tres, davant meu, el Secretari

que certifico.



� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ IALTEMPORDÀI

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

nou-cents noranta-tres.

En relació amb l'expedient que es tramita a conseqUèn
cia de les obres realitzades sense llicència pel Sr. Antonio

d'Amico, consistentsen la construcció d'un mur i col.locació

d'una porta al carrer Port de la Selva núm. 4 i, vist l'es--

crit presentat pel Sr. Jordi AmetllaRivas, en nom del Sr. --

d'Amico, demanant deixar sense efecte l'expedient iniciat, d£
nat que si es treu la porta els apartaments quedarien sense -

protecció, aquesta Alcaldia,

HA RESOLT:

1er.- NO PRENDRE en consideració les manifestacions -

del Sr. Jordi Ametlla, actuant en nom d'Antonio d'�mico, per

tal que el perill de robatoris que té el seu apartament és el

mateix que tenen la resta de copropietaris i amb les obres re

alitzades sense llicència s'ha apropiat d'una part comunità-

ria de l'edifici.

20n.- OFERIR el tràmit de vista i audiència al Sr. p�

tonia d
"

Ar,úco perquè en el termini de QUINZE DIES pugui exami

nar l'expedient i presentar les al.legacions, documents i ju..§.
tificacions que s'estimin oportuns, com a tràmit previ a la -

redacció de la proposta d'acord que correspongui.

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

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

principi assenyalats, davant meu el Secret3.ri que certifico.

L'A CflliDE, Davant meu

ECRETARI,

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



�I AJUNTAMENT DE LLANÇÀ IALTEMPOR[lA¡

DEC RET .- A la vila de Llançà .a dos d'abril de mil �ou
cents noranta-tres.

VISTA la petici6 del Sr. LUIS RUIZ GALDON de data 2 d':abril

d'enguany, Registre d'Entrada nú�. 1.187, el qual sol.licita

que l'autoritzaci6 d'a:r:arcament de vehicle auto-taxi que di..§.
posa a la parada núm. 3 de la Plaça Majar a favor del vehi":"

cle GE-1626-:-V, sigui transferida al nou vehicle GI-4023-AU.

Aquesta Alcaldia,

HA RESOLT:

CONCEDIR al senyor LUIS RUIZ GALDON llicència municipal pel
canvi del vehicle auto�taxi GE-1626-V pel de pava adquisici6
matrícula GI-4023-AU, assignant-li la parada núm. 3 situada

a la Plaça Majar d�aquesta Vila.

CONDICIONAT: A que el veh i.c I.e nou haurà de ser de color blanc

i halITà de nortar imnrescindiblement l'escut de la Vila amb
............

!
.

el número d'autoritzaci6 a la porta d.eL v.ehicle.

NOTIFIQUI'S la'present,I:'esoluci6 a l'interessat, amb indica .... -

d�ls recursos que pot interposar, brgans i terœ�nis per a in

t er-po ea.r=Lo s ,
•

Ho-mana i en Josep M. Salvatella

principi
Secretari que certifico�

E-PRESIDENT,
I,

<

". .-:.,.;.

,17490 LLANÇA
-Av. Europa n.O 3
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<V+> AJUNTAMENT DE LLANÇA (ALTEMPORD-,"

D E e R E T.- A la vila de Llançà a dos d'abril de mil nou-

cents noranta-tres.

Per Decret de l'Alcaldia de data 14 de gen�r d'enguany, va -

donar-se Q� termini de dos mesas al Sr. Lluís Fernández Soler

per tal de que sol.licités l'oportuna llicència per la cons

trucci6 d'aparcaments a l'Hotel La Galeta, els quals varen -

ésser realitzats sense llicència municipal.

ATES que el Sr. Lluís Fernández en escrit registrat en data

15 de març d'enguany, Registre d'Entrades núm. 982, demana -

llicència per la construcci6 d'un cobert de cotxes en el pa

ti de 1 'Hot el.

VIS']_l 1 'informe de 1 'Arqui tecte-Assessor Municipal en el que

fa constar que no pot autoritzar-se la sol.licitud, ja que -

s'ha de presentar una documentaci6 complerta mitjançant un -

projecte signat per tècnic competent, amb determinaci6 de -

l'emplaçament i característ�ques de la construcci6, en la-

que es contemplin i resolguin els problemes de la construcció

feta sense llicència, la qual possibilita que des de la vor�
ra pugui pujar-se a coberta i a més el perill que representa
per als vianants al poder donar-se cops amb el cant6 de la -

marquesina.

Aquesta Alcaldia, HA RESOLT:

REQUERIR al Sr. LLUrS FERl'L4.NDEZ SOLER perquè en el termini de

quinze dies aporti projecte signat per Tècnic competent amb

el contingut i característiques assenyalades per l'Arquitecte
Assessor Municipal esmentats anteriorment.

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
que certifico.

vant meu

Av. Europa n.? 37
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� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ IALTEMPORDA¡

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

Cents noranta-tres.

D'acord amb l'informe emès per l'Arquitecte-Assessor Munici
pal de data 01.04.93, en relaci6 a la instal.laci6 de BAR

RESTAURANT, situada al carrer Cabrafiga núm. 8, del qual és

titular el Sr. ANTONIO BARNEDA SERRADELL.

DECRETO:

Primer.- ATORGAR llicència municipal d'obertura i funciona

ment de l'activitat de BAR-RESTAURANT al carrer Cabrafiga -

núm. 8, pel fet d'ahver-se complert els requisits i adoptat
les mesures 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-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,

SECRETARI,

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



AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDA)

DEC R E T.- A La vila de Llançà a vint d 'abril de

mil nou-cents noranta-tres.

En relaci6 amb la instància presentada per RODRIGUEZ

LLANÇA,S.L. de data 26-3-93 núm. 1115 del Registre de Sorti
da, sol.licitant ocupaci6 de via pública al el Pilota, 15.

ATES que consultats els antecedents obrants en aque�
tes dependències mlli�icipals, resulta que l'establiment del

carrer Pilota núm. 15 figura a nom del Sr. JOSEP RODRIGUEZ i

MASO,

Aquesta Alcaldia, HA RESOLT:

REQUERIR a RODRIGUEZ LLAl'ifQA, S.L. perquè dintre del

termini de DEU DIES comptats a partir de la rebuda del pre-

sent decret, tramitin davant aquest Ajuntament la sol.lici-

tud de canvi de titu�aritat al seu favor de la llicència de

llibreria.

Ho mana i signa en JOSEP M. SALVATELLA i SUfi"ER, Al-

calde-President de l'AjQntament de Llançà, e� el lloc i data

al principi assenyalats, davant meu, el Secretari que certi

fico.

CALDE, Davant meu

SECRETARI,

Av.Europan.037. 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 set de maig de
mil nou-cents noranta-tres.

VIST, el decret de i'Alcaldia de data 9-12-92, pel
qual es requeria a CONS VISTA,S.A. perquè en el termini d'un
mes procedissin a efectuar les obres corresponents a fi r+:

d'ajustar l'altura de la façana que mira cap al Cap de C�e
us al projecte ap�ovat.

·ATES que es va concedir llicència de priE'lera ocuP,§
ció de l'edifici situat al ci Bassegoda nQ�. 18,' promogut -

per CONS VISTAjS.A. a condició que es solventés el problema
d'excessiva altura, per la qual cosa varen dipositar illla fi
ança.

RESULTANT que de 1 'informe emès per 1 'Arqui tecte -

Assessor Municipal en data 29-4-93� consta que no s'han rea

litzat els treballs d'adeqUació a les or-d enanc e s i projecte
aprovat de l'obra situada a¡ carrer Bassegoda núm. 18.

Aquesta Alcaldia, HA RESOLT:

1er.- REQUERIR al senyor iiNTOfn BORES COLL, en re

presentació de CONS VISTA S.A., perquè en el tBrmini impror
rogable d'lm MES, comptat des de La data de la rebuda de la
present notificació, procedeixi a efectuar les obres corres

ponents a fi Q_'ajustar l'altura de la façana al projecte -=

aprovat.

20n.- ADVERTIR al senyor Bares, en representacio -.JI'

de CONS VISTA,S.A. que en cas d'incómpliment del requerit
en el termini assenyalat, es procedirà 2. fer-ho pelS'· carre..§.
ponents serveis d'aquest Ajwltament, fent ús del sistema -

d
" execució subsidiària, amb les despeses a càrrec de CONS -

VISTA,S.A.

COTtIPLEIXI'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'Aju..Yltament de Llançà, en el lloc i da=
ta al principi· assenyalats, davant meu, el Secretari que
certifico.

LDE-PRESIDENT, Davant meu

� RETARI,

Av. Europa n.? 37 • Tel. 972/380181 • Fax 972/381258 • 17490 LLANÇÀ
. Registre d'Entitats Locals: 01170926
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VIST l'escrit del Sr. FRANCISCO PILARES 1UffiCHAN de.

.

•

� AJUNTAMENT DE LLANÇA IALTEMPOROÀ¡

,

VIST l'informe de l'Arquitecte-Assessor Municipal,
obrant a.l'expedient en el que fa constar que realitzada ¡a

I '

visita d'inspecci6 ha comprovat que continua t.enirit 1 'esca-

la que envaeixi la zona dels tres metres, que no és ajardi
nada, i que inclús té un aprofitament sota la mateixa.

DEC R ET.- �.la vila de Llançà a tretze de maig
de mil ·nou-cents noranta-tres.

." data 30-04-93, Registre d 'Entrades núm. 1497,' que en' rela-

ci6 amb el Decret d'aquesta Alcaldia de data 17-3-93 comunl
ca que ha realitzat les obres de legalitzaci6 de sortida. -

d'emergència del local destinat a restaurant al carrer Besa

lú, 14.

ATES que els Srs. CON0EPCION MARCHAN LAREDO, FRAN

CISCO i JUAN PILARES MARCHAN tenen obert i en funcionament

el Bar-Restaurant al. carrer Besalú núm. 14 sense la corres

ponent llicència municipal, aquesta Alcaldia,

ATES que l'expedient iniciat el 12 de maig de 1992
es troba en fase de tramitaci6 pendent de què l'interessat

aporti documents o realitzi determinats treballs, cosa que

no realitza d'acord amb les instruccions que se l'indiquen•.

...1/ ...

HA RESOLT:

1er.- CLAUSURAR el local destinat a B�r-Restaurant
situat al carrer Besalú nÚID. 14-16 d'aquesta localitat, del

qual s6ntittilars els Srs. CONCEPCION MARCHAN LAREDO, FRAN

CISCO i JUAN PILARES MARCHAN, fins que no s'hagi legalitzat
I

l'activitat, d'acord amb el que determina el Reglament d'Ac

tivitats Molestes, Insalubres, Nocives i I'erilloses.

2on.- REQ�RI.R als Srs. CONCEPCION MARCHAN LAREDO,
. FRANCISCO i JUAN PILARES 'MARCHAN perquè en él termini de -

QUINZE DIES realitzin les obres i treballs deterrninats en -

.

"l'acord de la Comissió de Govern del dia 12-11-92, amb 1 a£

Av.Europa n.v a? • Tel. 972/380181 • Fax972/381258 • 17490LLANÇA
Registre d'Entitats Locals: 01170926
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-PRESIDENT, Davant meu

...1/.. ·

vertència que en cas d'incompliment, es procedirà a la den.e

gaci6 'de La sol.licitud de llicència d "ac t-ív í. tat.

Ho mana i signa en Josep M. Salvatella i Suñer, Al
" _

calde-Presid'ent de 'l'Ajuntament de Llançà, en el lloc i da-
ta al principi assenyalats, davant meu, el Secreta;ri que -.,..

certifico.

.I

- --- ---��
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� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

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

mil nou-cents noranta-tres.'

D'acord amb l'informe emès per l'Arquitecte-Assessor
Municipal de data 6.05.93, en relaci6 a la iqstal.laci6 d'O-

,

FICINA BANCARIA MIE âIRE CONDICIONAT al carrer Ni.coLás Salme

r6n núm. 4, del qual és titular CAJA DE AHORROS y PENSIONES

DE BARCELONA.

DECRETO

Primer.- ATORGAR llicència municipal d'obertura i fun

c i.oriarnerrt de 1 'activi tat' d 'OFICINA BANCARIA MTB AIRE CONDItIO
,

NAT al carrer Nicolás Sa1mer6n núm. 4, pel fet, d'haver-se --

complert els requisits i adoptat les mesures correctores ad�
qUades.

Seg� Comunicar aquest decret a la Ponència Tècnica

Comarcal del Consell Comarcal de l'Alt Empordà.
/

Ho mana i signa en Josep M. Salvatella i Suñer, Alcá1
de-President de l'Ajuntament de Llançà, en el lloc i data al

)

principi as s,enyalats " davant meu, el Secretari que certifico.

L'ALCALDE+PRESIDENT, Davant meu

. \
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� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

DEC R E T._ A la vila de Llançà a catorze de maig
de mil nou-cents noranta-tres.

Un cop vist 1 'informe emès a E,igueres per La Ponèn
cia Tècnica Comarcal del Consell Gomarcal de l'Alt Empordà
en data 5-5-93, en tràmit.de qualificació de.la sol.licitud
de llicència municipal incoada per JOSEP GURRI BALLUS, per

'

a la instal.lació d'unq BOTIGA DE VENDA DE MOTOCICLETES a -

l'Av. Pau Casals núm. 25, segons el qual hom procedeix a -

qualificar l'e$mentada activitat com a potencialment moles
ta, inf?rmant-la FAVORABL�MENT,

AQUESTA ALCALDIA,

DEC RET A :

Primer.- CONCEDIR all Sr. JOSEP GURRI BALLUS ,llicèn
cia d'instal.lació d'una BOTIGA DE VENDA DE MOTOCICLETES a
l'Av. Pau. Casals núm. 25.

Segon.- CONDICIONAR la instal.lació de l'esmentada
activitata---r'acompliment de les mesures correctores· que fi
guren en el pro jecte tècnic de l' esmentada activitat unita
l'expedient.

En cap cas es podrà començar a exercir l'activitat
abans cl. 'haVë'r-se obtingldt 1 'acta de comprovació favorable ..:

Per obtenir aquesta acta el peticionari haurà- de -

sol.licitar de l'Ajuntament que efectui l'oportuna visita -

d'inspecció. A la sol.licitud s'acompanyarà una certifica-
ció 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.laci6 dels condicio�
nants anteriors hauran d'estar acabats dintre del termini -

d'un mes, comptat des de la data de la rebuda de la present
resolució.

.

NOTIFIQUI'S ci. l'interessat el present decret d'aques
ta Alcaldia indicant els recursos que hi corresponguin i es
teneu l'oportuna llicència després que hagin estat pagats

-

prèviament els drets' corresponents.
.

••. 1I..•



· ..1/ ....

Davant meu,
CRETARI,

Manat i signat pel senyor Alcalde en el lloc i -data as

senyalats al principi, davant meu, el Secre,tari que certifico.

I.

I.

¡
¡
!
,



a,!! � AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

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

ATES que pels corresponents serveis d'aquest Ajun
tament, s'ha comprovat que els se�yors OSCAR ALBERTO BALMA
YOR ALBARELLOS i CARMEN MALLOL SERRA regenten la cafeteria
"LA NATA",situada al carrer La Sirena, sense haver tramitat
la corresponent llicència municipal de canvi de titulari-
tat,

AQUESTA ALCALDIA, HA RESOLT:

1er.- REQUERIR als senyors OSCAR ALBERTO BALMAYOR
ALBARELLOS i CARMEN MALLOL SERRA perquè dintre del termini
de deu dies comptats a partir de la rebuda del present de
cret, tramitin davant d'aquest Ajuntament la sol.licitud -

de canvi de titularitat al seu favor de la llicència de ca

feteria.

2on.- AIN.BRTIR als senyors OSCAR ALBERTO BALMAYOR
ALBARELLOS i CAm�EN MALLOL SERRA que l'incompliment del re

querit en el termini assenyalat, comportarà l'inici d'expe
dient per a la clausura del local, sense perjudici de do-
nar-ne compte als Serveis Territorials del Departament de
Comerç, Consum i Turisme de la Generalitat de Catalunya, -

als efectes sancionadors que procedeixin.

COMPLEIXI'S la resoluci6 anterior i notifiqui's en

forma legal als 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,
L SECRETARI,

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

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

------.. Un cop vist l'informe emès a Girona per la Comissi6 Territorial
� f d'Indústries i Activitats Classificades, en data 30.09.92, en -

'-a I
, , tràmit de qualificaci6 de la sol.licitud de llicència municipal

'.j /' ffi o� �.f, sinAcoada per lJOS� ORtT1IZ1DE, 6Z�AT1E PE1'�ALt S :n6 ndomldeD�ISCOtTECANNITIT.-

'

•• , per a a lns a • aCl 1 ega 1 zacl e a lSCO eca
. �.:,.J

I _, al carrer Cabrafiga núm. 10, segons el qual hom proc edeix a qua

�I � lificar l'esmentada activitat com a MOLESTA i PERILLOSA, infor=�

� i mant-la FAVORABLEMENT amb condicions,
�! �

I� I VISTOS així mateix els escrits de la Delegaci6 Territorial del��i f Govern de la Generalitat de Catalunya a Girona de dates 3 �e fe.�. brer i 6 de maig d'enguany, així com la resta de la documenta-=
ci6 obrant a l'expedient,

AQUESTA ALCALDIA,

DEC RET A :

Primer.- CONCEDIR al Sr. JOSE ORTIZ DE ZARATE PERALS en nom de
DISCOTECA NIT S.A., llicència d'instal.laci6 de la DISCOTECA-
NIT, al carrer Cabrafiga núm. 10.
Segon.- CONDICIONADA:
aT Haurà de solucionar-se el tema d'humitats procedents del pis
de dalt, segons denuncia formulada pel Sr. José Ortiz en data -

22 de juny de 1992.

b) Haurà de presentar els corresponents certificats de reacci6
a de comportament al foc de classe M-O 6 M-1 dè tates les moqu�
tes, cortines, tapisseries i altres materials d'acabt 'i decora
ci6 inflmables existents en el lacat així com en el seu moment,
de tots els nous elements que s'incorporin al local, tot cui--
dant dels nous tractaments previs a la data de caducitat.

c) Al compliment 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 a

l'Ajuntament que efectui l'oportuna visita d'inspecciÓ. A la -

sol.licitud s'acompanyarà una certificaci6 del Tècnic Director
de les obres i instal.lacions, en la que s'especifiqui la canfor
mitat de les mateixes a la llicència que les ampara.

Les obres i treballs d'instal.laci6 dels condicionants anteriors
hauran d'estar acabats dintre del termini d'un mes, comptat des
de la data de la rebuda de la present resoluci6.



· .. 11 ...

NOTIFIQUI'S a l'interessat el presênt decret d'aquesta Alcal
dia indicant els recursos que hi corresponguin.

Davant meu

SECRETARI,

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

L'ALCALDE-PRESIDENT,



•

.<W> AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ(

3,-

.'
DEC li E T.- A la vila de Llança a vint-i-quatre de maig de __

mil nou-cents noranta-tres.

,VIST 1 'expedient que es trami ta per a la suspensió de les obres

que el Sr. Antonio Caro Ribalta ha fet al carrer Terrer núm. 10, consistents
en construcció d 'una barraca adosada a la paret mitj era.

lO

ATES que'en data 18-5-93 el Sr. 'Caro, en representació de CLINI-.
CA DENTAL Dr. ,CARO, S;. A., ha. presentat una instancia per' a sol.licitar lli__

'

cència d'obres d'Un habitatge unifamiliar en el passatge perpendicular al

cï Ponent.
\,

Aquesta Alcaldia, RA RESOLT:

1r. REQUERIR al Sr. Caro, en representació de CLDITCA ])ENrAL.:.Dr.
CARO S.A., perque en el termini de dos mesos comptats des del dia següent al
d'haver rebut la notificació d'aquesta resolució sol.liciti l'oportuna lli-
cència municipal per a la construcció d'una barraca al carrer Terrer núm. 10.

2n. Deixar pendent de resolució la instància presentada pel Sr.

Caro, amb la qual demana llicència d'obres per a construir un habitatge uni
familiar al passatge perpendicular al ci Ponent,fins que no es complimenti
èl requeriment anterior.

3r. Advertir al Sr. Caro que transcorregut L" esmentat termini
sense haver donat compliment al requerit, es procedirà a la denegació de la
llicència d'obres sol.licitada en data 18-5-93 i se in donarà compte a l°Ajll:!!.
tament Ple perquè acordi la demolició de ,les obres consistents en una barra

ca, a càr-rec de la per-sona interessada, i impedeixi definitivament els usos

a què estaven destinades.

Ho mana i signa en Josep M. Salvatella i Suñer, Alcalde-Presi--.
dent de l'Ajuntament de Llança, 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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<W> AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀI

VIST l'informe emès en data 13 de maig de 1.993 per -

l'Arqui tecte-Assessor Munic'ipal. d
"

aquest Ajuntament en el -

que consta que la éompanyia subministradora d'aigua Aguas -

Fané, quan procedeix a l'obertura d'una rasa no hi col.lo
ca posteriorment la capa final de paviment asfàlt�c .en ca-_,.

lent.

D E e R E T.- A la vilà de Llançà a vint-i-quatre, de
maig de mi¡ nou-cents noranta-tres.

Aquesta Alcaldia, HA RESOLT:

1er.- REQUERIR a AGUAS FANE S.A. perquè en el termini
de QUINZE DIES procedeixin a col.locar la capa de paviment
asfàltic en calent'a totes les rases que han obert al sec-

tor de Fané.

i

I
I
I

¡
I

:

·2ón.- ADVERTIR a AGUAS FANE S.A. que en cas d'incom-
pliment del requerit en el termini assenyalat, es procedirà
a col.locar la capa de paviment asfàltic pels "Corresponents
serveis municipals, fent ús del sistema d'execuci6 subsidig
ria amb les despeses a càrrec de l'empre�a AGUAS FANE.

3er.- NOTIFIQUI'S la present resoluci6 a l'interessat,
amb indicaci6 dels recursos que pot interposar, òrgans i ter
minis per a interposar-los.

.-

Ho mana i signa en Josep .M. Salvatella i Suñer, i}lcal_;
de-Presid�nt de l'Ajuntament de Llançà, en el lloc i data al
principi assenyalats, davant meu, el Secretari que certifico.

E-PRESIDENT, Davant meu,
EL RETARI,

1
,

.
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4D> AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

DEC R E T.- A la vila de Llançà a vint-i-cinc de

maig de mil nou-cents noranta-tres.

Tenint coneixement que a la finca propietat del --

, ,

senyor DALMAU VILANOVA FERRER, situada al Paratge de Buque,

Polígon 3 parcel.la 33 d'aquest terme municipal, existeix

un pou d'uns 3 metres de fondària i sense brocal, la qual -

cosa representa un perill.

Aquesta Alcaldia, HA RESOLT:
.

·1er.- REQUERIR al senyor DALMAU VILANOVA FERRER -

perquè immediatament a la rebuda del present escrit proce-

deixi a tapar el pou situat a la finca de la seva propietat
del Paratge de Buqué.

2on.- ADVERTIR al senyor VILANOVA que en cas d'in

compliment del requerit en el termini assenyalat, es proce

dirà a tapar el pou pels corresponents serveis municipals,
fent ús del sistema d'execuci6 subsidiària amb les despeses
a càrrec del Sr. Vilanova.

3er.- NOTIFIQUI'S la present resoluci6 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, A!
calde-President de l'Ajuntament de Llançà, en el lloc i data

al principi assenyalats, davant meu, el Secretari que certi

fico.

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

Davant meu

SECRETARI,



4]> AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDAI

DEC R E T.- A la vila de Llançà a dos de juny de mil nou

cents noranta-tres.

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

pal en data 1-6-93, en relaci6 a la instal.laci6 de CENTRE

DE RECUPERACIO FUNCIONAL, situat al carrer Llevant núm. 5,
del qual és titular el Sr. JOAQUIM FALCO i FONT.

DECRETO:

Primer.- ATORGAR llicència municipal d'obertura i funciona

ment de l'activitat de CENTRE DE RECUPERACIO Frn�CIONAL al -

carrer Llevant núm. 5, pel fet d'haver-se 'complert els re--
.

quisits 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. Salvatella i Suñer,· Alcalde-Pre

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

I
, ,

Davant meu

/

Av.Europa n.v a? Tel. 972/380181 • Fax972/381258 • 17490LLANÇA
.
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Ho mana i signa en Josep 1'1. 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.

� AJUNTAMENT DE LLANÇA (ALTEMPOROÀI

DEC R E T.� A la vila de Llançà a nou de juny de mil nou

cents noranta-tres.

VIST l'escrit de la Comissió d'Urbanisme de Girona de data

1 de juny d'enguany, referent a la llicència provisional -

per a instal.lar una pista de tennis, promogut pel Sr. Geor

ges Louis Cel'ëst±n:::Soler, aquesta Alcaldia,

HA RESOLT:

1r.- REQUERIR al Sr. Georges Louis Celestin SOLER perquè en

el termini de DEU DIES aporti la documentació complementà-
ria següent:
- Plànol de situació de la Îinca reflectit sobre la base -

dels ortofotomapes o ortofotos a escala 1:5000 de l'Insti-

tut Cartogràfic de Catalunya.

- Avant-projecte complet: Plànols de planta i alçats, i Me

mòria. Quan es tracti d'ediÎicacions o instal.lacions d'uti
litat pública o interès social la memòria haurà de justifi
car aquests extrems, així com la necessitat d'emplaçar-les'
en el medi rural.

2n.- ADVERTIR al Sr. SOLER que si per causa imputable a ell

i transcorregut l'esmentat termini no ho complimenta, es -

procedirà a declarar la caducitat 'de la instància i arxiu de

les actuacions, conforme disposa l'article 99 de la Llei de

Procediment Administratiu.

Av,Europan,037. e1.972/380181 • Fax972/381258 • 17490LLANÇA
Registre d'Entitats Locals: 01170926



AJ�NTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

DEC R E T.- A la vila de Llançà a catorze de juny de mil

nou-cents noranta-tres.

VIS,:\A la instància de les Sres. MAGDALENA, ALBERTA i NURIA

MALLOL BOSCH', .

en representaci6 de EL CAMP, SC., registrada.

en aquestes dependències en �3'lta,,,.,_7. 06.93, núm. 1947, aques-

ta Alcaldia HA RESOLT:

DONAR-SE PER ASSABENTAT:_ que les Sres. MAGDALENA, ALBERTA i

NURIA MALLOL BOSCH procediran a l'obertura de temporada
de l'activitat de parc d'atraccions infantil, situat a l'Av.

Pau Casals núm. 11, en data 1 de juliol de 1.993.

CALDE, Davant meu

Av, Europa n,Q 37 • Tel. 972/380181 • Fax 972/381258
Registre d'Entitats Locals: 01170926
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(ALT EMPORDÀ)AJUNTAMENT DE LLANÇÀ

DEC R E T.� A la vila de Llançà a vint-i-dos de juny de mil

nou-cents noranta-tres.

VIST l'escrit rebut del Consell Comarcal de l'Alt Empordà de

data 18 de juny de 1.993, referent a la instal.laci6 d'una -

SALA DE FESTES al carrer Comte Jofre núm. 10, a petici6 del

Sr. AN';PONIO CORTES APARICIO, aquesta Alcaldia,

HA RESOLT:

1r.- REQUERIR al Sr, ANTONIO CORTES APARICTO perquè en el ter

mini de DEU DIES aporti la documentaci6 complementària segUent:

- No concorden els càlculs de l'apartat 12.1 de la memòria-

amb els límits establerts en el Pla General de Llançà. Així -

doncs, cal que els càlculs concordin amb el que estableix la -

normativa del Pla General i, així mateix, amb el que estàbleix

la NBE-CA-88.

2n.- ADVERTIR al Sr. CORTES que el còmput del termini que as-

senyala l'art. 33.4 del Reglament de 30 de novembre de 1961,

queda suspès fins que s'acompleixi tot el que se sol.licita.

Ho mana i signa en JOSEP M. SALVATELLA i SŒ�ER, Alcalde-Presi

dent de l'Aluntament 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 LLANÇÀ
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AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPOROÀ)

DEC R E T.- A la vila de Llançà a vint-i-tres de juny de mil

nou�cents noranta-tres.

D'acord amb l'informe emès per l'Arquitecte-Assessor Mlli�icipal
de data 22�06.93, en relaci6 a la instal.laci6 de DIPOSIT DE

G.L.P., situat al carrer La Coma, 42-44, del qual s6n titulars

JOSEP ORTIZ DE ZARATE i JORDI MARES BERNATALLADA.

DECRETO

Primer.- ATORGAR llicència municipal de funcionament d'lli� DIPO

SIT DE G.L.P. al carrer La Coma núm. 42-44, pel fet d'haver-se

complert els requisits i adoptat les mesures correctores ade-

qUades.

Segon.- Comunicar aquest decret a la Comissi6 Territorial d'In

dústries i Activitats Classificades de Girona.

Ho m�na i signa en Josep M. Salvatella i Suñer, Alcalde-Presi

dent de l'Ajuntament de Llançà, en el lloc i data al principi
. as.s'eI1_yalats.". davant .me u, ·:eL.Secretari que, .c�erti.fico.

DE-PRESIDENT, Davant meu

EL SECRETARI,

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

d e juliol de mil nau-cents noranta- tres

� S e RET .- A la Vila de Llançà a tres

•

RESULTANT que dels informes emesos pels Serveis TèQ
nics municipals, c0!lsta que el terreny propietat del Sr.
FRANCISCO SERRADELL BOADA ,si tuat al'Av. Èuropa núm. 25
es troba ple de malesa amb alt perill i risc d'incendi.

HA RESOLT:

VIST l'article 10 del Reglament de Disciplina Urba

nística, del qual resulta que els propietaris de terrenys,

urbanitzacions, edificacions i rètols, haLITan 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,

ADVERTIR al Sr. SERRADELL , que en cas d'incoffi-

REQUERIR al senyor FRANCISCO SERRADELL BOADA perquè
en el termini d'UN MES a comptar des de la data de rebuda

de la notificació de la present resolució, procedeixi a ne

tejar l'esmentat terreny.

pliment del requerit procedirà a fer-ho aquest Ajuntament
pels corresponents Serveis, fent ús del sistema d'execuci6

.:.'subsiàiària ambr.Lea despeses, a .càr-r-ec .. .de.L .z-equeru t�

",_.::" 'COIllPLEIXT'S.'::la:.·res,oluc-îó 'anterio:r,i. noiii-f±qlIÍ"'s €n·_

,,£0:rm,a:�'egal'; a 1 'interessat.

<''HQ mana ,iLs,igna el' ;Sr".' Alealde--'President .. de,,,l:�djunta
- merrt d�:'.Llançà'., ';':davant�"meu, 'el ,:.Secretari de .que :c,ert'if,ico,.

E-PRESIDENT, Davant mau

EL SECRETARI,

/
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es troba

, situat al carrer Les Salines, 8

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

•

WIt

4Y> AJUNTAMENT DE LLANÇA (ALTEMPORDÀ)

VIST l'article 10 del Reglaôent 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.

D 3 e il E T .- A la Vila de Llançà a tres de juliol
de mil nou-cents noranta- tres

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

AUGUST NEGRE FABREGO

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

HA RESOLT:

REQUERIR al senyor AUGUST NEGRE FABREGO perquè
en el termini d'UN MES a comptar des de la data de rebuda

de la notificaci6 de la present resoluci6, procedeixi a n�

tejar l'esmentat terreny.

.'

'-o CŒO?L"EIXI'S··lâyresoluë:t6 "anterior i':notifiqui's .en ,

forma' .Lega.l, a,.l".mt.eressat.

,
.

,:-Hó. mana: j_.;:si gna : -el :,Sr..· Alcalde-:Pr.esid.eut:· de,:T':A:"junta
.

". merrt 'd:-e{:-:Llançà, =davarrt ·.meu�":·fü:-''-:Secretari de que -·êerX·.i:fico.

Davant meu

.,

ADVERTIR al Sr. NEGRE
, Que en cas d'incoffi-

pliment del requerit procedirà a fer-ho aquest Ajuntament
pels corresponents Serveis, fent ús del sistema d'execuci6

.

, .: -,:,sùb'Sidi'aria .amb :'l.es. :despeses:. a.�c.à.rrec_ deJ.,.:,reque:rit. �

'"

/'

',' ;
l'

•.
,',.,.
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4It> AJUNTAMENT DE LLANÇA (ALTEMPORDA¡

HA RESOLT:

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

de juliol de mil nou-cents noranta- tres •

RESULT��T que dels informes emesos pels Serveis TèQ
nics municipals, consta que el terreny propietat del Sr. YVES SANCHE�,
en representaci6 de SO.GE.TF , situat al carrer Fages de Climent,2 i '4
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 aixi mateix l'anterior article en els seus apa£

tats 2 i 3, aquesta Alcaldia,

de SO.GE.TF.
REQUERIR al senyor YVES SANCHEZ, en representperquè

en el termini d'UN MES a comptar des de la data de rebuda

de la notificaci6 de la present resoluci6, procedeixi a ne

t.e jar l'esmentat terreny.

ADVERTIR al·· Sr. SANCHEZ , aue en cas d
"

inc om-.

pliment del,requerit procedirà a fer-ho aquest Ajuntament
pels corresponents Serveis, fent ús del sistema d'execuci6

': .. .suhsidiàri.a amb. .Lea.. de..spcses "a. c.àrre.c .d e.L. r.e:q_ueri t �

c·'COîUPL.EIXI,',S,�la;-Tesoluci6·.an�t-:eri-or .. i':.rio::t:iÎi·qvi·'s··en
.f'orma 'Tegal .a.::l:.'.·int.eressat •

. ·\:.HQ."·inana..i : ...signa el' ;,Sr.•.. ;Alcald-e.,.....Pre.si·à�:mt ,de.� �_,:¡_juntª
·ment."de·:.:Ll-ançà,' davant+nreu, el Secretari ô.e: que'c.ertifico.

Davant meu

SECRETARI,

Av. Europa n," 37 • Tel. 972/380181 • Fax 972/381258 • 17490 LlANçA
Registre d'Entitats Locals: 01170926
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4Y> AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀJ

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

cents noranta-tres.

Un cop vist l'informe emès a Figueres per la Ponència Tècnica
Comarcal en data 5 de maig de 1.993 i l'informe emès a Girona
pel Servei del Joc i Espectacles en data 30 de juny de 1.993,
en tràmit de qualificaci6 de la sol.licitud de llicència muni
cipal incoada per ANNA M. VELARTE COLLADO, per a la instal.l§
ci6 d'una XURRERIA al carrer Castellar núm. 1, segons els --

quals hom procedeix a qualificar l'esmentada activitat com a

potencialment molesta, informant-la FAVORABLEMENT amb condi-
cions.

AQUESTA ALCALDIA,

DEC RET A :

Primer.- CONCEDIR a la Sra. ANNA M. VELARTE COLLADO llicència
d'instal.laci6 d'una XURRERIA al carrer Castellar núm. 1.

Segon.- CONDICIONAR l'esmentada llicència a:

1:- Afegir un extintor al costat del quadre elèctric.
2.- La documentació aportada s'adaptarà de forma satisfactbria

a la normativa actualment vigent contra incendis quan es -

disposi d'un altre extintor situat a la zona de l'obrador.
3.- S 'hauran de presentar els. corresponents certificats de re�

acci6 o de comportament al foc de classe M-O o M-1 de to-
tes-les moquetes, cortines, tapisseries i demés materials
d'acabat i decoraci6 fàcilment inflamables.

4.- Obtenci6 de l'informe favorable definitiu del Servei del -

Joc i Espectacles.
5.- Qompliment de les mesures correctores que figuren en el -

projecte tècnic de l'expressada activitat unit a l'expe--
dient.

En cap cas es podrà començar a exercir l'activitat abans d'ha
ver-se obtingut 1 'acta d'e comprovació 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 Dire£
tor 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 acabats dintre del termini d'un mes, COffin.
tat des de la data de la rebuda de la present resoluci6 •

• • _III,...

;';',\.' .. \: ;.



...// ...

L 'ALCALDE,

NOTIFIQUI'S a l'interessat el present decret d'aquesta Alcal
dia 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 assenya-
lats al principi, davant meu, el Secretari qu� certifico.

Davant .meu

SECRETARI,

•• :. o', .'. \ •• '0"
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� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

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

cents noranta-tres.

Un cop vist l'informe emès a Figueres per la Ponència Tècnica
Comarcal, en data 7 de juliol d'enguany� en tràmit de qualifi
cació de la sol.licitud de llicència municipal incoada per -=
ANTONIO CORTES APARICIO, per a La instal.lació d�.una SALA DE
FESTES al carrer Comte Jofre núm. 10, segons el qual hom pro
cedeix a qualificar l'esmentada activitat com a potencialment
MOLESTA , informant-la FAVORABLEiV1ENT amb condicions.

AQUESTA ALCALDIA,

DEC RET A:

Primer.- CONCEDIR al Sr. MiTONIO CORTES APARICIO llicència
d'instal.lació d'una SALA DE FESTES, al carrer Comte Jofre
núm. 10.

Segon.- CONDICIONAR l'esmentada llicència a:

=-L'edificació s'ha de construir amb les especificacions de -

materials de valors d'aillament que consten a l'annex (regis
tre d'entrada 1637/1993).
- S'ha de verificar pel mateix tècnic, en presència dels tèc
nics municipals i del Tècnic del Consell Comarcal que, posada
en marxa la instal.lació, es compleix la normativa del Pla G�
neral de Llançà, essent el límit màxim sobre el nivell de fons
de 6 dBA, i amb el condicionament que en el cas que se sobre
passin aquests valors s'instal.laran limitadors de la potència
dels equips musicals.
- L'aforament del local serà de 203 persones, tal com figura
en el projecte, i constarà a l'entrada del local, escrit en -

una placa.
- Compliment de les mesures correctores que figuren en el pr�
jecte tècnic de l'expressada activitat unit a l'expedient i de
les assenyalades pels tècnics municipals.
- Obtenció favorable del Servei del Joc i Espectacles de la -

Delegació Territorial del Govern a Girona.

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

Per obtenir aauesta acta el peticionari haurà de sol.licitar
de l'A,uutameñt que efectui l'oportuna visita d'inspecció. A
la sol�licitud s'acompanyarà una certificació del Tècnic Direc
tor de les obres i instal.lacions, en la que s'especif�qui la
conformitat de les mateixes a la llicència que les ampara •

. . . 1/ ...



• .• 1I ••.

Les obres i treballs d'instal.laci6 dels condicionants ante
riors hauran d'estar acabats 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 Al-

caldia, indicant els recursos que hi corresponguin, i este
neu l'oportuna llicència,després que hagin estat pagats-prè
viament els drets corresponents.

-

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

-
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� AJUNTAMENT DE LLANÇA (ALTEMPORDÀI

DEC R E T.- A la Vila de Llançà a vint-i-dos de juliol de
mil nou-cents noranta-tres.

VISTA la documëntaci6 obrant en aquestes dependències muni�

cipals, en la que s'acredita que la Sra. Th�RIA TERESA ALVA
REZ MOLES ve coupant la via pública en el carrer Castellar,
sense la corresponent llicència municipal.

ATES que la Sra. Alvarez té pendent de pagament la l�quida
ci6 del preu públic per Ocupaci6 de la Via Pública de l'any
1.992.

Aquesta Alcaldia, HA RESOLT:

1r.- REQUERIR a la Sra. Maria Teresa Alvarez perquè en el -

termini de TRES DIES faci efectiu el deute que té amb l'Ajun
tament c o r-r-e s ponerrt a 1 'ocupaci6 de la Via Pública' 1.992, en
cas contrari, es denegarà la sol.licitud d'enguany per a ocu

par la via pública.
-

2n.- INFORMAR a la Sra. Alvarez que'l'ocupaci6 que efectua,
d'acord amb les diverses medicions realitzades, és de:

10 m x 1'4 m. = 14 m2.

3r.- ADVERTIR a la Sra. Alvarez que l'incompliment de qualse
vol 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 signa En JOSEP M. SALVATELLfo. i SUHER, Al.c aLde de -

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

nyalats, davant meu, el Secretari de que dono fe.

L'ALCALDE-PRESIDENT, Davant meu

EL SECRETARI,

I I

I

.
I

! I

i I
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� AJUNTAMENT DE LLANÇA (ALTEMPOROA:

DEC R E T.- A la vila de Llançà a vint-i-dos de juliol de
mil nou-cents noranta-tres.

ATES que es té coneixement que el senyor mIQUEL JUANOLA CRUZ,
titular del Bar "La LJLuna", situat al'Av. Pau Casals, ocupaamb una màquina de begudes la vorera,sense llicència munici
pal, de l'Av. Pau Casals, davant l' establiment esmentat.

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

HA RESOLT:

1er.- REQUERIR al Sr. JUANOLA per-que aili'Gr'ê del termini de -

DEU DIES, comptats a partir de la rebuda del present decret,
tramiti davant d'aquest Ajuntament la sol.licitud d'ocupació
de via pública davant el Bar "LA LLUNA".

20n.- ADVERTIR al senyor JUANOLA que en cas d'incompliment -

del requerit en el termini assenyalat, es procedirà a reti-
rar la màquina de begudes pels corresponents serveis munici
pals, fent ús del sistema -d'execució subsidiària amb les -

despeses a càrrec del Sr. Juanola, sense perjudici d'iniciar
el corresponent expedient sancionador.

3er.- NOTIFIQUI'S la present resolució a l'interessat, amb ;."
indicació dels recursos que pot interposar, òrgans 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 prin
cipi assenyalats, davant meu, el Secretari que certifico.

DE-PRESIDENT, Davant meu

E SECRETA.,.�I,



•

� AJUNTAMENT DE LLANÇA (ALTEMPORDÀ)

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

ATES que es té coneixement que la senyora JUANA POZA PAGES,
titular de l'establiment situat al carrer Rafael Estela núm.
11, ocupa amb expositors la vorera, sense llicència munlcl

pal, del carrer Rafael Estela, davant l'establiment esmen-

tat.

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

HA RESOLT:

1er. REQUERIR a la Sra. POZA perquè dintre del termini de -

DEU DIES, comptats a partir de la rebuda del-present decret,
tramiti davant 'd'aquest Aiuntament la sol.licitud d'ocupació
de via públicacdavant el seu establiment.

2on. ADVERTIR a la senyora POZA que en cas d'incompliment -

del requerit en el termini assenyalat, es procedirà a reti
rar els expositors pels corresponents serveis municipals, -

fent ús del sistema d'execució subsidiària, amQ les despe-
ses a càrrec de la Sra. Poza, sense perjudici d'iniciar el

corresponent expedient sancionador.

Jer. NOTIFIQUI'S la present resolució a la interessada, amb
indicació dels recursos que pot interposar, òrgans 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.

Davant meu

EL SECRETARI,

Av. Europa n.? 37 • Tel. 972/380181 • Fax 972/381258 • 17490 LLANÇA
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4It> AJUNTAMENT DE LLANÇA (ALTEMPORDÀ)

DEC R E T.- A la vila de Llançà a vint-i-tres

de juliol de mil nou-cents noranta-tres.

VISTA la instància de data 22-7-93, núm. 2477 -

del Registre d'Entrada, presentada pel Sr. E1�ANUEL GUY, ti
tular del Bar "Capitain's" situat al carrer Cabrafiga núm.
25, el qual sol.licita autorització per fer una actuació
musical en directe el proper dia 24 al bar "Capitain's".

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

HA RESOLT:

1er.- CONCEDIR al Sr. EIVn'fIA1\TUEL GUY autorització
per a fer una actuació musical en directe e-l proper DISSAB

TE, 24 de juliol, al bar "Capitain's", situat al carrer Ca

brafiga núm. 25. L'esmentada autorització comprèn DES DE -

LES 22 h. DEL DIA 24-7 FINS LA 1 h. DEL DIA 25-7�D'ENGUANY.

20n.- NOTIFIQUI'S la present resoluicó a l'int�
ressat, amb indicació dels recursos que pot interposar, br

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.

Davant meu

SECRET A.."R.I ,

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



DEC R E T.- A la vila de Llançà a quatre d'agost de mil

nou-cents noranta-tres.

•

� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

VIST l'escrit d'al.legacions presentat per la Sra. ANA N[ª

TRIAm] RODRIGUEZ, en relaci6 amb La denúncia núrn, 2/1993,
per infracci6 de les normes de cîrculació.

RESULTMfT que la recurrent basa el seu escrit manifestant

que creia no estar estacionada en un pas de vianants i -

que el seu vehicle no obstruia ni el trànsit ni el pas de

·nens, i que al ser dia de mercat hi hauria d'haver un mar

ge de tolerància.

VIST l'informe posterior de la Policia Municipal en què -

es ratifica en la seva denúncia,

Davant meu

EL SECRETARI,

Aquesta Alcaldia, HA RESOLT:

DESESTIMAR les al.legacions formulades per la Sra. TRIADU

per tal com no obstant les manifestacions esmentades, --

aquestes no des�ir�uen els fets denunciats que infringei
xen l'article 94.1.C del Reglament General de Circlùaci6.

Ho mana i signa en Josep 1\1. Salvatella i Suñer, Alcalde

President de l'Ajuntament de Lla�çà, en el lloc i data al

principi assenyalats, davant meu, el Secretari que certi

fico.

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

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

cents noranta-tres.

VIST l'escrit d'al.legacions presentat'per la Sra. ANA IvIª TRIA
DU �ODRIGUEZ, en relaci6 amb la denúncia 3/1993, per infracci6
de les normes de circulaci6.

RESí�Tlli�T que la recurrent basa el seu escrit manifestant que
l"Agent de la Policia Local, en lloc d'at endre-la i orientar-la,
es va comportar amb falta d'educaci6 sense fer cas del proble
ma que se ·li exposava.

VIST l'informe posterior de la Policia Local en què es ratifi
ca en la seva denúncia,

DESESTIMAR les al.legacions formulades per tal com no obstant -

les manifestacions esmentades, aquestes no desv-írtuehl els fets
denunciats, els quals infringeixên l'article 143�j �del Regla-
ment General de Circulaci6.

.

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

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

Aquesta Alcaldia, HA RESOLT:

Davant meu,
EL SE _ T1TARI,



4D> AJUNTAMENT -DE LLANÇÀ IALTEMPOROÀI

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

VIST l'escrit presentat pel Sr. ANTONI GODOY i -

TOMAS, administrador de ¡¡GODOY & CALDAS ASSESSORS S.A.", ac

tuant com a representant a Espanya del Sr. GEORGES LUIS CE=
LESTn� SOLER, registrat en aquestes dependències amb el núm
2.337, que en relació amb el Decret d'aquesta Alcaldia de -

data 9 de jQDy d'enguany, adjunta determin�ts plànols; indi·
ca que aportarà la Memòria tant aviat com la disposi; i que
formula recurs de reposició contra l'advertència de decla-
rar la caducitat de la instància i arxiu de les actuacions
si en el termini de deu dies no s'aporta la documentació -

complementària requerida.

VIST l'article 92 de la Llei de Procediment Admi
nistratiu, aquesta Alcaldia, HA RESOLT:

1r. RATIFICAR l'apartat primer del Requeriment -

de data 9-6-93, per tal que en el termini de deu dies apor
ti la documentaci6 requerida.

2n. ESTBUffi el recurs de reposició sobre el ter-
mini de declaració de caducitat de la instància i arxiu de
les actuacions, determinant que aquestes (caducitat i arxiu)
es produiran en el transcurs de TRES 1ŒSOS amb les actua--
cions paralitzades per causes imputables al sol.licitant.

Ho mana i signa en Josep M. Salvatella i S1)ñer,
Alcalde-President de l'A-iUl1.tament de Llancà, en el lloc i -

data al principi assenyal�ts, davant meu, "el,Secretari que
certifico.

Davant meu,
EL CRETARI,

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

17490 LLANÇA



<ŒP AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (AlTEMPOROA)

.,,"

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

cents noranta-tres.

A la Vila de Llançà a sis d'agost de mil nou-cents noranta
tres.

VIST l'expedient que es tramita per l'atorgament de llicèn
cia d'obres a la Sra. SILVIA GURRI CANALS,

CONCEDIR a la Sra. SILVIA GURRI CruiALS, en relació a la se

va petició de data 29-6-93, Registre d'Entrades núm. 2.208,
llic�ncia per a realitzar obres de reforma en el local co-

mercial situat a la planta baixa de l'edifici núm. 25 de -

l'Avinguda Pau Casals, per tal d'adaptar-lo a cafè-teatre,
d'acord amb el PrGjecte presentat i redactat per l'Enginyer
T�cnic Industrial Sr. Antoni Gómez Casad o . i Memòria Valora- -

da redactada per l'Arquitecte Tècnic Sr. Antoni Casellas -

Pladeveya.

CONDICIONAT a què en el supòsit que la Comissió d'Indústri
es i Activitats Classificades imnosi condicions a l'expe--
dient d'obertura, es compromet a�acceptar-les i realitzar
tots els treballs i trrunits que, se'n derivin, dintre el ter
mini de tres mesos a partir de la notificació, assumint la
responsabilitat de les obres i renunciant dirigir qualsevol
reclamació per aquest assumpte a l'Ajuntament.

RESOLC:
.-'

- I

Ho mana i signa en JAUIYIE COLL i SOLA, Alcalde en funcions -

de l'A;untament de Llançà, en el lloc i data al principi as

s enya l.at s , davant meu , el Secretari certifico .•

Av.Eurooa n.v a? • Tel. 972/380181 • Fax972/381258 • 17490LLANÇA
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<@> AJUNTAMENT DE LLANÇA {ALTEMPORDA¡

DEC R 2 T.- A la vila de Llançà a sis d'agost de mil nou
cents noranta-tres.

VIST l'expedient que es tr8ffiita en relaci6 amb la sol.lici
t ud de la-Sra. SIivIA GURRI CANALS de data 27-7-93, núm.' --

ü

2521 del Registre d'Entrada, per l'obertura d'un local amb
destí a cafè-teatre.

VIST l'informe emès per l'Arquitecte Sr. JUAN VIEYRA BOSCH
en data 5-8-93,

Aquesta Alcaldia, HA RESOLT:

ATORGAR autoritzaci6 provisional d'obertu�a del Cafè-Teatre
"T-7" , sit uat al'Av.

-

Pau Casals núm. 25, amb els seg\1ents
condicionants:
1r.- Complir estrictament els horaris de tancament, així -

e om les vrdenanc es Murri c í.paj.s sobre sorolls.
2n.- Complir les mesures correctores que figu�en en el pro
jecte presentat, així com les condicions que figuren en la
Llei sobre Policia de l'espectacle, les activitats recreati
ves i els establiments púbîics i altres disposicions legals
d'aplicaci6.

'

3r.- La validesa de la present llicència és pel termini --

d'UN MES.

Ho mana i signa en JAUl\lE COLL i SOLA, Alcalde en funcions
de L" AjmltalTIent de Llançà" en ellloc i d.at a al principi as

senyalats, davant meu, el Secretari que certifico.

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



� AJUNTAMENT DE LLANÇA (ALTEMPORDÀ)

DEC R. E T.� A la vila de Llançà a nou d'agost de mil nou

cents noranta-tres.

Un cop vist l'informe emès a Figueres per la Ponència Tècni
.cà Comarcal, en data 4.08.93; en tràmit de qualificaci6 de
la sol.licitud de llicència municipal incoada per SILVIA -

GURRI CAN.ALS, per a la Il'TSTAL.LACIO D'UIT CAFE-TEATRE a l'Av.
Pau Casals nÚTI. 25, segons el qual hom procedeix a qualifi
car l'esmentada activitat com a potencialment MOLESTA, in-
formant-la FAVORABLEIVŒNT amb c ondi.c i ons ,

AQUESTA ALCALDIA,
DEC RET A :

Primer.- CONCEDIR a la Sra. SILVIA GURRI CANALS llicència -

d'instal.laci6 d'un CAF�TEATRE, a l'Avda. Pau Casals núm.
25.

Segon.- CONDICIONADA:
1:-�dificaci6 es construirà d'acord amb les especifica-
cians del projecte realtives a aïllaments i es comprovarà -

pels tècnics municipals que posada en marxa la instal.laci6
es compleix la normativa del Pla General de Llançà quant a

sorolls, essent el límit màxim sobre el nivell de fons de 6
dBA i condicionat al fet que, en cas que es sobrepassi
aquest valor, s'instal.laran limitadors de la potència dels
equips musicals.
2.- L'aforament del local constarà en una placa col.locada
a l'entrada.
3.- Compliment de les mesures correctores que figuren en el
projecte tècnic de l'expressada activitat Lmit a l'expedient
i de les assenyalades pels tècnics mLmicipals.
4.- Obtenci6 favorable del Servei del Joc i Espectacles .d e

la Delegaci6 Territorial del Govern a Girona.
-

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

d 'haver-se obtingut l'acta de comprov aci 6 fav .orable.

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-lli� certificació dei -

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.lació dels condicionants ante
riors hauran d'estar acabats dintre del termini d'un mes, =

comptat des de la data de la rebuda de la pre�ent resoluci6.

NOTIFIQUI'S a la interessada el present decret d'aquesta Al
caldia, indicant els recursos que hi corresponguin, i este
neu l'oportuna llicència després que hagin estat pagats pr�
viament els drets corresponents.

. .. 1I ...
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Manat i signat pel senyor .Alcalde en el lloc i data assenya
lats al principi, davant meu, la Secretària en funcions que
certifico.

L'ALCALDE, - Davant meu

LA SECRETARIA ACCTAL.,

':,::-" .
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<Qt> AJUNTAMENT DE LLANÇÀ IALTEMPORDÀ)

,. ,

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

Un cop vist l'infonne emès a Figueres per la Po-
nència Tècnica Comarcal, en data 04.08.93, en tràmit de -

qualificació de la sol.licitud de llicència municipal in
coada per MA-l'iTUEL CUADROS GP..RCIA, per a La INSTAL.LACIO -

D'w\TA FUSTERIA D'ALUlnNI a la Ctra. del Port de la Selva
núm. 44, segons el qual hom procedeix a qualificar l'es-
mentada activitat com a potencialment MOLESTA, informant
la FAVORABLEMENT amb condicions.

Aquesta Alcaldia,

DECRETA:

Primer. - CONCEDIR al Sr. MANUEL CU1illROS GA..liCIA lli
cència d instal.lació d'TJliA FUSTERIA D'i\.LUl\UNI, a la Ctra-:
del Port de la Selva núm , 44.

Segon.- CONDICIONA.DA:
-:;:-- El punt autònom sobre la porta de sortida se

rà d'enllumenat d'emergència i senyalització.
2.- L'accés al taller ha de disposar d'úna porta

peatonal.
-

3.- Manca un hidrant tipus H-100, llevat que a --

menys de 100 m. n'hi hagi un d'instal.lat.
I al'acompliment de les mesures correctores que

figuren en el projecte tècnic de l'expressada activitat
unit a l'expedient.

En cap cas es podrà començar a exercir l'activi-
tat abans d'haver-se obtin�t l'acta de comprovació favo
rable.

Per obtenir aquesta acta el peticionari haLITà de
sol.licitar de l'Ajuntament que efectui l'oportuna visita
d'inspecció. A la sol.licitud s'acompanyarà una certific�
ció del Tècnic Director de les obres i instal.lacions, en

la que s'especifiqui la conformitat de les ma�eixes a la
llicència' que les ampara.

Les obres i treballs d'instal.lació dels condicio
nants anteriors hauran d'eàtar acabats dintre del terminI
d'un mes, comptat des de la data de la rebuda de la pre-
sent resolució.

. .. 1I .. •
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NOTIFIQUI'S a l'interessat el present decret d'g
questa Alcaldia indicant els recursos que hi corresponguin •

.
'

Manat i signat pel senyor Alcalde en el lloc i da

ta assenyalats al principi, davant meu, la Secretària AccI
dental que certifico.

Davant meu

LA SECRETARIA ACCTAL"

------------- �--
------------------- -_._-
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<D9 AJUNTAMENT DE LLANÇA (ALTEMPORDÀ)

DEC R�:; 'T .- A la Vila. de Llançà a dotze d'agost de
mil nou-cents noranta-tres.

AL'I VIST l'acord adoptat per la Pon�ncia T�cnica Comarcal,
en sessió celebrada el dia 4 d'agost de 1.993, referent a la
petic ió de COHC3PCION I\L'ŒCHAT\ LA.::.=t3DO, FRllliCISCO i JWL""\� PILA
RES l\'L1RCHAN per a la instal.lació d'vll B/L"R-RESTAURANT al car

rer Besalú, 14-16, aquesta Alcaldia

HA RESOLT:

1r. - REQUERIR als Srs. COnCEPCION MARCHAN LA.,.11.EDO, FRiul"
CISCO i JUAN PILiU1ES IvIAll.CHAl'J p er-quë en el termini de DEU DIES
aportin la documentació complementària seg'ûent:

- Sectorització (la cuina ha de ser sector d'incendis RF-180)
- Sortides i zones de pas (la rampa ha de ser del 12 7� i ha
de tenir till pas peatonal).

2n. - A. .DVERT IR als Srs. COIWEPCION I'jL::'._RC�-IAn Li\Ji.EDO, FRAN
CISCO i JUlul PILARES MAllCHAN que si per causa imputable a --=
ells no ho complimenten, es procedirà a declarar la caducitat
de la instància i arxiu de les actuacions, conforme disposa -

l'article 99 de la Llei de Procediment AQministratiu.

Ho mana i s igna en JOSEP liT. SALVATELLA i SUr,tER, Alcal
de-President de l'A,juntament de Llançà, en el lloc i data al

principi assenyalats, d3.vant meu, la Secretària Accidental -

q ue certifico.

Davant meu

LA SECRETARIA ACCTAL.,

/
/
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� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (AlTEMPOROÀ)

DEC R E T.- A la vila de Llançà a disset
d'agost d'enguany, ha dictat el decret literal segUent:

VIST l'escrit presentat pel Sr. Dill{IEL CASAS SI
BINA, registrat en aquestes depend-èñcies municipals enda=
ta 7-8-93, Registre d'Entrades nQ 2.592, formulant denÚll-
Cid contra les persones responsables de l'obertu�a del lo
cal ariom ena't "T-7" , sit uat als baixos de la finca del car

rer Pau Casals, 25-27, per no tenir les minimes condicions
exigides per la.legislaci6 de jocs i :espectacles.

ATES que per ordre d'aquesta Alcaldia, la Poli
cia Municipal en data 9 d'agost d'enguany, va aixecar una
acta de comprobaci6 de nivell sonor del local, segons cons
ta en l'informe emès.

-

-----��----------�------

. '. -. '. " '. " '. '.. , " "" ."" e o .. " ,
.

" .'

VISTOS els antecedents obrants a l'expedient, -

aquesta Alcaldia HA RESOLT:
1r. DETERNIINAc'1. que 1 'Arquitecte Assessor munici

pal d'aquest Ajuntament i l'Enginyer del Consell Comarcal
practiquin l'oportuna inspecci6 en el local anomenat "T-7"
per tal de determinar les condicions del mateix i compro-
var si la instal.laci6 s'ajusta al Projecte presentat, per
tal d'adoptar en el seu cas, les mesures que resu�tin per
tinents.

2n. TENIR com a part interessada en el procedi
ment al denunciant, donant-li vista de l'expedient-de con-

cessi6 de llicència.
-

Ho mana i signa en Hosep 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.

L'ALC.LDE-PRESIDENT,

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 vint d'agost
de mil nou-"cents noranta-tres.

VISTOS els escrits presentats pel Sr. JOSEP C��
CON i NIZ'TO, registrats .en aquestes dependències municipals
en dates 5 i 6 d'agost d'enguany, Registre d'Entrades 2571
i 2586 respectivament, formUlant denúnclJa en relaciÓ amb el
local que ia Sra. Silvia Gurri Canals pretén obrir al pú-
blic al baixos de l'Av. Pau Casals, 25-27, d'aquesta Vila.

RESULTilliT que el denunciant formula les se�Uents
al.legacions:
a) Que l'expedient d'obertlrra no és complert, ja que manca
projecte d'obres i per tant no pot donar-se autoritzaciÓ -

provisional.
b) Que a conseqUència de la denúncia s'ha d'iniciar d'ofi
ci el corresponent expedient i, fetes les oportunes compr.Q
vacions, imposar si s'escau les sancions previstes en la -

legislaciÓ iocal.
c) Es procedeixi al tancament del local, d'acord amb el -

que estableix el nº 5 de l'a�t. 19 de la Llei 10 de la Ge
n er-a.Lá. tat de Catalunya, de 15 de juny de 1.990.

ATES que les obres encara que legali tz.ables, V2�
ren executar-se sense la corresponent llicència municipal.

ATES que consultats els antecedents. obrants en -

aquestes dependències, resulta que després d'haver-se com

plimentat per la Sra. Gurri les condicions prèvies asseny§
lades per l'Arquitecte Muná c í.pa.Lv en data 6 d'agost d'en--
guanyva atorgar-se la llicència d'obres per a l'adeqUaciÓ
del cafè-teatre a l'Avinguda Pau Casals, 25-�.

ATES que en virtut de decret d 'aquesta Alcaldia
de data 6.08.93, va atorgar-se llicència provisional d'o-
b.ert ura de cafè-teatre a la Sra •. Sílvia Gur-r í, Canals a ---

1 "Av ingua Pau Casals n úms , 25-27, pel termini d 'u..11. mes.

VIST l'informe de la ComissiÓ de Govern del dia
11-8-93, aquesta Alcaldia ha resolt:

1r. Iniciar expedient sancionador a la Sra. Sil
via Gurri Canals, per la realitzaciÓ d'obres sense llicèn
cia municipal, per tal de determinar la responsabilitat ad
ministrativa en què r�gi pogut incòrrer.

2n. Designar instructor del procediment al senyor
Laurèà Serra Cisneros i Secretari a la Sra. Blanca Garriga

... 1/ .. ·
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L'A,LCALD '-PRESIDENT, Davant meu

... 1I ...

Manera, als quals serà notificat en forma legal aquest nomena

ment, i ta:Jbé es notificarà a La persona inculpada als efectes

de recusació, així com al denunciant.

Ho mana i signa en .Io s ep M. Salvatel].a i Suñer, Alcalde-Presi

dent de l'Ajuntament de Llançà, en el lloc i data al principi
assenyalats 1 davant meu, el Secretari que certifico.
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<ID> AJUNTAMENT DE LLANÇA (ALTEMPOROÀ(
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DEC R E T.- A la vila de Llancà a v.i rrt-e i=-quat r e d'agost
de m í.L nou-cents noranta-tres.

"

VI;3T el recurs de reposici6 pr-e s e nt a't per La
Sra. JOS3F.':;' BŒ?GOS BON)JJIA, registrat en aque s t e s dependèQ
cies ffiLmicipals en data 6 d'agost d'eng��ny, nesistre d'BD
trades nÓ�"2. 2.578, contra la concessió de .Ll

í

c ër.c La d'ins
tal.lació d'CL'1.a Sala de .t'estes al carrer COElte Jofre núm.
10, al Sr. Antonio Cortés Apariciô.

RES"li'LTAi\l"T que .l.a recurrent essencialment ba
sa la seva reclamaci6 al.leeant:
a) Que el PGOU de Llançà, estableix que els i;i'.di.;ficis d e n_2
va planta en sòl urbà i que es destinin a Salês�,tr"E9pecta
cles, hauran de disposar d'un apar-oamerrí; pe-r·é'aíia 151,oca
litats, i al haver comprovat que el projecte n'O preveu cap
plaça d'aparcament, la resol uci 6 dictada per L" _:.. j unt.amerrt
concedint llicència d'j_nstal.laci6 cal considerar-la nul.la.
b) Que al no disposar d'autoritzaci6 per part de la Demar
cació de Carreteres per l'accés des de la carretera fins a

la Sala de Festes, fa preveure 1
,

inc onro.Li.merrt de les di.sno

sicions en matèria de seguretat vHtria: ..�
c) Que d'acord amb .La Llei d'bspectacles públics de 15.de
juny de 1.S90 de la Generalitat de Catalunya, l'atorganient
de llicènsies ha de condicionar-se al f et. que el pet i.c i.ong
ri tingui concertat un contracte d'assegurances que cObre_i
xi el risc de la resnonsabili tat civ il, i de La a uaL cosa
no es té coneixament-que s'hagi exigit.

_

ATES que la sol.licitud del Sr. Cortés s'ha
tramitat com a Sala de Festes en lm edifici que no és de -

nova planta i en conseqüència s'entén que ni l'activitat -

ni el loc�l entren dintre les determinacions a Què obliga
el Pla Ge.ê�eral d 'Ordenaci6 Urbana quan estableix que en --

edificis de nova planta en sòl urbà i amb destí a Sala d'Es !¡pectacles haur-an de projectar aparcaments, en fU.2_'!.cc:L"6 à.e les-
localitats.

.

ATES que obra a l'exnedient l'autoritzaci6 '

de la Demarcaci6 de Carreteres de l'Estat a Catalunya per
l'activit::d a què fa referència el present ac o r-d ,

ATES que abans de l'atorgament de la llicèn
cia d'obertura i funcionament, es requerirà al titLùar a -

fi que presenti el contracte d'assegÜrances previst a la -

Llei de 15 de juny de 1.990 de la Generalitat de Catalunya •

. . . 1/ ...
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VIST l'informe de l'Arquitecte-Assessor mu

nicipal, aquesta Alcaldia HA RESOLT:

t r , DESESTn�AR la Dart del recurs de reposi
ci6 f'or-mul.at per la Sra. JOSElí'A 3D-B.O-OS BONAVIA contra La =

llicència d'instal.1aci6 d'una Sala de Festes al carrer -

Comte Jofre núm. 10 que fa refe-rència als aparcaments, per
considerar que al tractar-se d'Lilla Sala de Festes en Œ."1. -

edifici que no és de nova construcci6 no resulta d'aplica
c

í ó

les ôe t errn.í.nac í.ons del PGOU sobre aparcaments en Sala

d'Espectacles de nova planta, i per tant, no és obligatò-
ria la seva exigència ni per l'activitat ni per la construe
c i

ó

,

- .. -

2n. NO PR::;;NDRE :EN CCNSIDERACIO l'aDartat -

del recurs què fa referència a la manca d'autoritzaci6 -

de Carreteres, tota vegada que consta a l'expedient la cor

responent autoritzaci6.

3r. ESTBL4..."R la part de la rec1amaci6 relati.
va al contracte d'assegill�¿nces i en conseqUència, previ a

la llicència d'obertura -i. f'unc Lcriamérrt , es requerirà a --

l'i�teressat perquè presenti el corresponent document ---

d
"

acord amb La IJLei 15-6-90 d e la Generalitat de Catalunya.

I-lo mana i signa en Josep 1\1. Salvatella i Su

ñor , Alcalde-President de l'Aj untament de Llanç_à ,_ ell _�1 -

lloc i data al principi assenyalats, davant meu, el Secre
tari que certifico.

'ALCALDE-PRESIDENT,
� ,

Davant meu

SECRETARI,
I

-------------- -
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<Œt> AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

i

r

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

ne VIST el rec urs de reposició presentat p eL Sr.
VICTOR ·PAGES_ i 13 més - ,registrat en aquestes dependèn
cies municipals en data 9 d'agost d'enguBny, Registre d'BQ
trades núm , 2.595, contra la concessió de llicència d'ins
tal.lació d'una Sala de �estes al carrer Comte Jofre núm.
10, al Sr. Antonio Cortés Aparicio.r

i
RESULT[u�T que el recurrent essencialment ba

sa la seva reclamació al.legant:
a) Que el PGOU de Llançà, estableix que els edificis de n.Q
va planta en sbl urbà i que es destinin a Sales d'Especta
cles, hauran de--disposar d'un aparcament per cada 15 loca
litats, i al haver comprovat que el projecte no preveu cap
plaça d'aparcament, la resoluci6 dictada per l'Ajuntament
concedint llicència d'instal.laci6 cal considerar-la nul.la.
b) Que al no disposar d�uto�itzaci6 p@r part de la Demar
cació de Carreteres per l'accés des de la carretera fins a

la Sala de Festes, fa preveure l'incompliment de les dispo
sicions en matèria de seguretat viària�

-

c) Que d'acord ruab la Llei d'Espectacles públics de 15 de

juny de 1.990 de la Generalitat de Catalunya, l'atorgament
de llicències ha de condicionar-se al fet que el peticion§
ri tinglti concertat un contracte d'assegurances que cobrei
xi el risc de la responsabilitat civil, i de la aUBl cosa

no es té coneixament-que s'hagi exigit.
�

a.

. . . 1/ ...

ATES que la sol.licitud del Sr. Cortés s'ha
tramitat com a Sala -de Festes en un edifici que no és de -

nova planta i en conseqüència s'entén que ni l'activitat -

ni el-local entren dintre les determinacions a què obliga
el Pla General d'Ordenació Urbana quan estableix que en -

edificis de nova planta en sb] lITbà i amb destí a Sala d'Es
pectacles hauran de projectar aparcaments en f'unc i.ó de les
localitats.

ATES que obra al'expedient 1 'autori tzació -,

de la Demarcació de Carreteres de l'Estat a Catalunya per
l'activitat a què fa referència el present acord.

ATES que abans de l'atorgament de la llicèn
cia d'obertura i funcionament, es requerirà al titLuar a -

fi que presenti el contracte d'assegUrances previst a la -

Llei de 15 de juny de 1.990 de la Generalitat de Catalunya •

Av.Europan.037· Tel. 972/380181 • Fax972/381258· 17490LLANÇA
Registre d'Entitats Locals: 01170926
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VIST l'informe de l'Arquitecte-Assessor mu

nicipal, aquesta Alcaldia HA RESOLT:

tr . DESESTn���R la Dart del recurs de reposi
c í.ó fo rmu.l.a t IJ81, Sr. VICTOR PAGES- i 13 més contra la -

llicència d'iñsta1.1aciÓ d'una Sala de Festes al carrer -

Comte Jofre núm. 10 que fa referència als aparcaments, per
considerar que al tractar-se d'lU'la Sala de Festes en lm -

edifici que no és de nova construcciÓ no resulta d'aplica
ciÓ les Qeterminacions del FGOU sobre aparcaments en-Sala
d'Espectacles de nova planta, i per tant, no és ob1igatb-
ria la seva exigència ni per l'activitat ni per la constru�
c í.ó ,

2n. NO PR2NDRE EN CONSIDERACIO l'apartat -

del recurs què fa referència a la manca d'autoritzaciÓ -

de Carreteres, tota vegada que consta a l'expedient la cor
r-e snonent aut o r-it z.ac i.ó ,

3r. ESTBL'ili la part de la r-ec Lama c a
ó

relati
va al contracte d'assegill�ances i en conseqUència, previ a

la llicència d'obertura i funcionament, es requerirà a --

l'interessat perquè presenti el corresponent docwnent ---

d
"

acord 8.J::lO la Ll.e i. 15-6-90 ele la Generalitat de Catalunya.

Ho mana i signa en Josep Ttl. Salvatel1a i Su
ñer, Alcalde-President de l'Ajuntament de Llançà, en el -

lloc i data al principi assenyalats, davant meu, el Secre
tari que certifico.

L'ALC

:)



e

DEC R E T.- A la vila de Llançà a vint-i-cinc

d
"

agost de mil rieu-e ents no.ranta-tres •.

-

� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPOROA¡

VIST l'escrit presentat pel Sr. DANIEL CASAS SI

BINA, registrat en a�uestes depend�ncies en data 10-8-93,
Registre d'Entrades nº 2.617, en relaci6 amb l'obertura -

d'un caf�-teatre per part de la Sra. Silvia Gurri i Ca--
nals al carrer Pau Casals nº 25.

ATES que el Sr. Casas manifesta essencialment

que en una visita efectuada en aquestes depend�ncies ha -

pogut comprovar que es va donar autoritzaci6 provisional
d'obertura sense complir els condicionants del Consell Co

marcal; que no s'ha portat a terme la comprovaci6 de les
instal.lacions per t�cnic municipal; es demana còpia de -

tot l'expedient i que s'ordeni d'immediat l'acta de com-

provaci6 i mentre, es procedeixi a la suspensi6 de l'auto
ritzaci6 provisional.

ATES que tant els condicionants del Consell Co-

marcal com la comprovaci6 de les instal.lacions a què fa
refer�ncia el recurrent fonnen part dels tràmits de l'ex
pedient que es tramita per 1 "at or-garierrt de llicènqia d 'o
bertura i filllcionament.

ATES que �'autoritzaci6 provisional va ésser --

atorgada en base l'article 5è. de la Llei sobre policia -

d'espectacle, les activitats recreatives i els establi---
ments públics, el qual possibilita l'atorgament de llicèg
cies provisionals d

"

obertura, sempre que no s i.gn.i.f'Lquí. un

risc per a la seguretat de les persones, circumstància -

que s'acreditarà mitjançant certificat d'lm t�cnic compe
tent, amb la validesa de sis mesos, només prorrogables -

per una sola vegada per sis mesos més.

AT:�S que consta en i
'

expedient certificat de l'Ar
quitecte Sr. Juan Vieyra Bosch; que l'autoritzaci6 s'ha -

atorgat pel termini d'un mes; i que s'està pendent de l'in
forme que han d

"

emetre 1 'Arqui tecte Assessor Municipal i

l'Enginyer del Consell Comarcal en base a la inspecci6 -

practicada el dia 24 del present �n el local per tal de

comprovar les seves condicions i si s'escau, atorgar la -

llicència d'obertura corresponent.

Aquesta Alcaldia HA RESOLT:

1r. DONili� còpia de l'expedient al Sr. Daniel Ca
sas Sibina, com a part interessada en el procediment •

. . • 1I ...
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2n. MANIFEST��R al sol.licitant que una vegada
es disposi de 1 'j�nforme pertinent dels Tècnics c ue varen

p�acticar la inspecció, es determinarà l'actQQci6 a se-
guir, ja sigui la suspensi6 de la llicència provisional,
o en altra cas, 1 'atorgaElent de la llicència d

"

obertura
i funcionament.

Ho mana i signa en JOSEP IL SALVAT3TJLA i SUI'1ER,
Alcalde-President de l'Ajuntament de Llançà, en el lloc i
data al principi assenyalats, davant meu, el Secretari
:que certifico.

L'ALCALDE, Davant meu

EL SECRET ARI,
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AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPOROÀ)

�'II.lm. Sr. Alcalde-President de l'Ajuntament
d'aquesta Vila, en data 1-9-93, ha dictat el decret resolució
següent:

"O E CRE T.- A la Vila de Llançà,
nou-cents no r a n t.a tres.

a primer de setembre de mil

VIST l'escrit de la Sra. SILVIA GURR� CANALS de data 13
ci' a qo.s t. de 1.993, r e q i s t.r a t; en aquestes dependències mun i c i pa l s
amb el nº 2.636, acompanyat del Certificat de l'Enginyer Tècnic
Industrial Sr. Antoni Gómez Casada, demanant l'acta d'inspecció
del CAFE-TEATRE "T.7" situat a l'Avinguda Pau Casals, nº 25.

VIST l'informe emès pel l'Enginyer del Consell Comarca]
de l'AIt Empordà 1 l'Arquitecte Assessor Municipal de
l'Ajuntament de Llanç�, en relació amb la visita de comprobació
practicada el dia 24 d'agost d'enguany; i resultant en l'esmentat
informe que el Café-teatre no s'ajusta a les condicions exigides
a la llicència d'insta).lació atorgada en data 9 d'agot de 1.993,
aquesta Alcaldia HA RESOLT:

Ir. REQUERIR a la Sra. SILVIA GURRl CANALS perqué en el
termini de DOS MESOS apo�ti un AOU projecte visat que defineixi
l' estat actual del local, incorpori 1 justifiqui totes les
variaclons efectuades; 1 a la vegada, rectifiqui totes les
deficiències observades segons s'especifica a l'informe emés
esmentat anteriorment 1 que s'acompanya com anexe del present
Decret.

2n. MANIFESTAR a la Sra. SILVIA GURRI CANALS que no

s'ha rebut l'informe favorable del Servei de Joc i Espectacles de
la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat de Girona
essent aquest document imprescindible juntament amb els
condicionaments que en el mateix hi figurin, per l'atorgament de
la llicència d'obertura i funcionament.

Ho mana i slgna el

assenyalat anteriorment.
Alcalde en elSr. lloc i data

L'Alcald�,

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



<Qt> AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ¡

"DECRET.- A la Vila de Llançà, a tres de Setembre de

mil nou cents noranta-treso

VISTA la instància de les Sres. MAGDALENA, ALBERTA, NURIA

MALLOL BOSCH, en representaci6 de EL Cfu�P, S.C., regis
trada en aquestes dependències en data 2.09.1993, núm.

2796, aquesta Alcaldia HA RESOLT:

DONAR-SE PER ASSABENTAT que les Sres. MAGDALENA, ALBER

TA i NURIA MALLOL i BOSCH procediran a la fina1itzaci6

de la seva activitat de la temporada 1993, de parc de

atraccions infantil, situat a l'Avda Pau Casals núm.

11, en data 12 de Setembre de 1993'�

Ho mana i signa en Josep M. Sa1vate11a i Suñer, Alcalde
..w

President de l'Ajuntament de L,ançà en el lloc i data

assenyalada al principi, davant meu, el Secretari que

certifico.

Davant meu

SECRETARI,

L'ALCAL E-PRESIDENT,

Av. Europa n.? 37 • Tel. 972/380181 • Fax972/381258 • 17490LLANÇA
Registre d'Entitats Locals: 01170926



Davant meu:

El Secretari,

<rIt> AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPOROA,

DEC R E T.- � la Vila de Llançà, a sis de setembre de mil

nou-centes noranta tres.

VIST l'expedient d'autorització provisional d'obertura

del Cafè teatre "T.7" situat a l'avinguda Pau Casals, nº 25,
atorgada a la Sra. SILVIA GURRI CANALS.

ATES que l'esmentada autorització queda sotmesa a

determinats condicionaments i que entre els quals hi .f a q ur a

l'apartat tercer que diu "La validesa de la present llicència és
pel termini d'un mes"

VIST l'article 84 de la Llei 30/92 de Régim Judidic de

les Administracions Póbliques i del Procediment Administratiu

Comó, aquesta Alcaldia HA RESOLT:

Ir.DECLARAR EXTINGIDA l'autorització provisional
atorgada a la Sra. SILVIA GURRI CANALS per l'obertura del Café

Teatre "T.7" si t.uat. a 1'.lI.vinguda Pau Ca s aI s nº 25, ja que
l'autorització provisional era per un mes, 1 una vegada
t.r a n sco r r e qh t. aquest. t.e rm i.n i , encara no té la 1 Li c

è

nc i e

municipal definitiva d'obertura i funcionament.

2n. DONAR el tràmit de vista i audiència a la Sra.

Silvia Gurri Canals a�ans de dictar resolució definitiva, perqu�
en el termini de deu dies pugui consultar l'expedient i al.legar
el que en el seu dret estimi convenient.

Ho mana 1 signa el Sr. JO$EP M. SALVATELLA i SU&ER,
Alcalde de l'Ajuntament de Llançà, en el lloc i data al principi
assenyalats, davant meu el Secretari que certifico.

L' _z",L:ò,'lde-President.,

SRA. SILVIA GURRI CANALS.

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¡

a vint deDEC R E T.- A la Vila de Llançà.
nou-cents noranta tres.

En relaci6 amb el Decret d'aquesta Alcaldia de data 6
de setembre d'enguany sobre l'extinci6 de l'autoritzaci6
provisional atorgada a la Sra. SILVIA GURRI CANALS per l'obertura
del Café Teatre anomenat "T.7", s'ha presentat recurs ordinari
contra l'esmentat Decret registrat en aquestes dependencies el
dia 17-9-93, R.E. nº 2.968.

RESULTANT que el recurrent basa el seu recurs amb les
següents al.legacions:
a) Que en el seu dia va realitzar les obres d'adeqüaci6
necessaries pel permis d'obertura i que despres de la seva

inspecci6 per part deIs Tecnics municipals se l'hi va comunicar
la necessitat de fer altres obres.
b) Que ha demanat insistenment a l'Ajuntament que es realitzi una
nova inspecci6 sense que hasta el moment s'hagi realitzat per
causes iomputables a l'Administraci6.
c) Que si no ha pogut obtenir la llicència definitiva d'obertura
es per falta de la inspecci6 demanaada i no realitzada.
d) Que no pot declarar-se extingit el permis provisional
d'obertura, ja que la culpa de que no es tingui el permis
definitiu es exclusivament de l'Ajuntament; i que amb l'extinci6
del permis provisional, s'està causant un perjudici a
l'administrat que no te que soportar.
e) Demana la declaraci6 de nulitat del Decret de l'Alcaldia de
data 6-9-93 pel que es declara extingida l'autoritzaci6
provisional.

ATES que la recurrent ha formulat al.legacions
mitjançant recurs ordinari, sense que consti l'Autoritat a qui
va dirigit, considerant-se l'esmentat recurs improcedent, tota
vegada que l'expedient es troba en el tràmit de vista i audiència
previst en els articles 84 i 112 de la Llei 30/92.

ATES que obren a l'expedient repetides queixes dels
Srs. Chacon (2), Cases (6), Tortosa (4), Rodriguez (2), Masvidal,
Pla, Comunitat de Propietaris; escrits de la Delegaci6
Territorial del Govern de la Generalitat (3) i trucades
telef6niques de la Sindicatura de Greuges, apart de les denuncies
verbals formulades davant aquesta Alcaldia sobre els sorolls que
es produiexen desde que va atorgar-se autoritzaci6 provisional
pel funcionament del cafe teatre "T.7".

ATES que en data 2 de setembre d'enguany, va
notificar-se a la Sra. Gurri el contingut de l'informe dels
Tècnics Municipals emés a conseqüencia de la visita d'inspecci6
practicada el dia 24 d'agost i en el que es determinaba la
necessitat d'aportar nou projecte visat que definis llestat
actual del local, incorpores i justifiqués totes les variacions
efectuades l a la vegada rectifiqués totes les deficiencies
observades.

ATES que la Sra. Silvia Gurri Canals va demanar que es

practiqués nova inspecci6 en dates l, 2, 3, 4, i 6 de setembre
d'enguany i que el dia 3 de setembre va presentar un annex de
projecte sobre la forma de subsanaci6 de les deficiencies del
local, en lloc de presentar el projecte que se l'havia requerit.



<!D> AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPOROÀ)

ATES que el dia 10-9-93 i d'acord amb
per l'Arquiteste Assessor Municipalt es va trametre al Consell
Comarcal la nova documentaci6 que figura a l'expedient desde la
data de la llicència d'instal.laci6 per tal de que s'emeti nou
informe i posteriorment, si s'escau, fer la nova visita
d'inspecci6 sol.licitada per la recurrent.

ATES que en data 13 d'agost d'enguany, va registrar-se
l'entrada d'un escrit de la Delegaci6 Territorial del Govern a

Girona, Secci6 de Joc i Espectacle, exposant el criteri de
reclassificar el local com a Bar i no com a cafe teatre.

Aquesta Alcaldia HA RESOLT:
lr.DECLARAR EXTINGIDA DEFINITIVAMENT l'autoritzaci6

provisional atorgada a la Sra. SILVIA GURRI CANALS per l'obertura
del Café Teatre "T.7" per haver transcorregut el termini pel
qual va esser concedida, i no considerar procedent la concessi6
de cap pr6rroga pels raonaments avans esmentats de repetides
queixes registrades pel funcionament del local i perqué
l'expedient d'obertura definitiu encara està pendent de tràmits
sustancials previs a l'atorgament de llicència d'obertura i
funcionament.

2n.CLAUSURAR
l'Avinguda Pau Casals,
públic i per tant sense

tant no s'obtingui la
funcionament.

Ho

anteriorment.

el local anomenat IT.7", situat a

25, el qual harà de romandre tancat al
poder exercir-se cap activitat hasta

corresponent llicència d'obertura i

mana el enSr.Alcalde la data esmentada

Davant meu:

El Secretari,

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 LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

DEC R ,E T .- A la vilà de Llançà a vint-i-set
de setembre de mil nou-cents noranta-tres.

,

ATES ,que segons l'informe emès per l'Pxquitecte
Assessor Municipal el dia 14 de setembre de 1.993, després
d 'haver efectuat una visi ta a la finca si t.uada al carrer
Co16n núm. 15, prOpietat del Sr. JOSEP ROSILLO DURAN, s'ha
comprovat que les mitgeres es troben en mal estat, la qual
cosa provoca que en dies de pluja es produeixin filtraoions
a les cases veïnes,

1r.- REQUERIR al senyor JOSEP ROSILLO DTJRAN per
què en el terrrüni d "un mes a partir de la data de rebuda
de la present notificaci6, procedeixi a sanejar la paret
mitjera amb l'edifici del carrer Co16n núm. 13 donant-li
el tractllinen� �e façana.

,

2n.- ADVERTIR al Sr. ROSILLO que en cas d �:incom
pliment del requerit en el termini assenyalat, es procedi�
rà a l'inici d'expedient sancionador.

Cm.'PLEIXI'S la resoluci6 anterior i notifiqui' s
en forma legal a l'interessat.

Ho mana i signa en Josep M. Salvatella i StLYíer,
Alcalde-President de L" Ajul1,tament de Llançà, en el lloc i
data al principi assenyalats, davant meu, la Secretària -

Acetal. que certifico.

AQ1J'"ESTA ALCALDIA, HA RESOLT:

II

I

,I

L'ALCALDE-PRESIDENT, Davant meu

LA SECRETARIA ACCTAL.,

Av.Europa n.v S? � Tel. 972/380181 • Fax972/381258 • 17490LLANÇA
Registre d'Entitats Locals: 01170926
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D 3 C B. :s T.- A La vila de Llançà a vint-i-vuit de setembre
de mil nou-cents noranta-tres.

VISTA la pe t í.c í ó
formulada pel senyor FRANCISCO B .:i.RCELO --

GU)11�TER, registre d'entradCl, núm. 2.894 de data 10.09.93, en

la que demana llicència municipal per a la instal.laci6 --

d 'Er"ll'/IAGATZm.:�i\�TGE I DI:;3TIUBUCIO G.L.P. ALŒ DIPOSIT ENTERRA.T,
al carrer Comte Jofre núm. 8

VIST l'informe emès per l'Arquitecte-Assessor Municipal de
data 23-09-93, en el que s'acredita que el projecte tècnic
nresentat no s'adapta al Pla General d'Ordenaci6 Urbana de

Llançà, per q1..J.ant:-
- La tanca i el dipòsit ha d'estar a partir de 10'5 m. de -

l'eix del vial.

VIST l'apticle-30·.1 del-'aeglament d'Activitats MoLe et e s , In

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

AQUESTA ALCALDIA, K� RESOLT:

Primer.- DENEGAR la llicència d'instal.lació d'E]YII.��GA.TZM;iAT
GE I D1STRIBUCIO G.L.P. AIVIB DIPOSIT El'TTERt'1AT al carrer Com=
te Jofre nÚ�l. 8, per no complir el projeète tècnic presen-
tat el Pla General d'Ordenaci6 Urbana de Llançà.

Se,q;on.- COMPLEIXI'S la resolució anterior i notifiqui's en

forma legal a 1 'interessat, amb indicació dels recursos que
poden presentar, òrgans i terminis per a presentar-los.

Ho mana i signa en Josep M:. Salvatella l SUller, Al.c a.l.de=Pr-g
s i.derrt de 1 'Ajun.tament de 1lançà, en el lloc i data al prig
cipi assenylats, davant meu, la Secretària Accidental que -

certifico.

"

Davant meu

LA SECRETARIA ACC AL.,

Av.Europan.037: Tel. 972/380181 • Fax972/381258 • 17490LLANçA
Registre d'Entitats Locals: 01170926
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DEC R E T.- A la vila de Llançà a cinc d'octubre de mil

nou-cents noranta-tres.

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

cipal de data 30.09.93, en relaci6 a la instal.laci6 de -

DIPOSIT DE G.L.P., situat a l'Av. Pau Casals núm , 23, del

qual és titular REPSOL-BUTANO, S.A.

DEC RET O :

Primer.- ATORG�� llicència municipal de funcionament de -

l'activitat de DIPOSIT DE G.L.P. a l'Av. Pau Casals n(lill.

23, pel fet d'ahver-se complert els requisits i adoptat -

les mesures correctores adeqUades.

Segon.- Comunicar aquest decret al Departament de Medi 4�
bient de la Generalitat i al Departament d'Indústria.

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, la Secretària Acetal. -

que certifico.

Davant meu,

LA SECRETARIA ACCTAL.,

"

./

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

D :s CRE T.- Il la v i La de Llançà a set d'octubre
de mil nou-cents noranta-tres.

ATES que segons l'inforrne eoès per l'Arquitecte- ,

Assessor Mun i.c i.pa.L el dia 28.09.93, després d'haver efectuat
tilla visita a la finca situ�da al c�rrer Pintor Torruella ---

nÚIIl. 41-43, propietat del Sr. JOIE'T MUNNS, s'ha comprovat que
el mur de la finca assenyalada r epr-e s ent.a un perill per les

persones i vehicles que circulen }J'JI' aquest lloc.

Á';¿UESTA ALCALDIA, B.iI. RESOLT:

1r.- REOUERIR al senyor JOE]'.! Ir'IIJNNS perquè en el -

termini d 'U]\) IvIES a 'partir de la� data de rebuda de la present
notificació, procedeixi a desmLmtar les terres que'recolzen
sobre el mur i es repari el mur. Per això haurà de presentar
uns ao Luc i ó tècnica signada 'Per tècnic competent que a la ve

gada haurà de ser el directo� de les Obres-de rep�ració.

211..- ADVERTIR al Sr. I='J'NNS que en cas d'incompli
ment del requerit en el t.e rm í.na assenyalat, es procedirà a =
l'inici d'expedient sancionador.

cmTPLELG /S la resolució anterior i notifiqu.i's
en forma legal a l/interessat.

Ho mana i signa en Josen 1\1. Salvatella i Su_D.er,
Alcalde-Presiden.t de l/AjuntB.,me.n.,t de L'Lariç

à

, en el lloc i d§:
ta al pr Lnc í.p i. assenyalats, davant meu, La Secrets,ria Acctal.
que certifico.

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 R E T.- A la Vila de Llançà, a onze d'octubre de mil
nou-cents noranta tres.

VIST l'acord de la Ponència Tècnica Comarcal en sessi6
celebrada el dia 6 d'octubre de 1.993, en relaci6 amb l'expedient
que es tiamita a instancia de la Sra. Silvia G�rri Canals per
l'instal.laci6 d'un café teatre a l'Avinguda Pau Casals, nº 25.

ATES que en l'esmentat acord, aixi com en l'informe
emés pel Servei de Joc i Espectacles de la Delegaci6 Territorial
del Govern de la Generalitat a Girona es recomana la
reclassificaci6 de l'activitat del local.

ATES que obra a l'expedient la petici6 del Sr. Antoni
G6mez Casado actuant en nom de la Sra. Silvia Gurri Canals de
datª 24 de setembre d'enguany sol.licitant la reclassificaci6 de
·l'activitat, canviant el café-teatre per la de pub musical.

Aquesta Alcaldia HA RESOLT:
1r. RECLASSIFICAR l'expedient que esw tramita a

instancia de la Sra. SILVIA GURRI CANALS per l'instal.laci6 d'un
café-teatre a l'Avinguda Pau Casals, nº 25, canviant l'expresada
activitat per la de BAR MUSICAL; havent-se d'adaptar als horaris
de tancament establerts en cada moment per les-disposicions
vigents i que actualment es a les 2'30 hores de la matinada; sens

perjudici de poder-se perllongar mitja hora els divendres,
dissabtes i les vigilies de festius.

2n. DONAR el tràmit de vista i audiència a la Sra.
SILVIA GURRI CANALS, abans de dictar resoluci6 definitiva, perqué
en el termini de deu dies pugui consultar l'expedient i al.legar
el que en el seu dret estimi convenient.

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

L'Alcalde-President,
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DEC R E T.- A la Vila de Llançà, a onze d'octubre de mil
nou-cents noranta tres.

Vista l'acta de comprovació en relació amb
l'instal.lació de BAR MUSICAL situat a l'Avinguda Pau Casals.,nº
25, del qual es titular la SRA. SILVIA GURRI CANALS, de data 9
d'octubre d'enguany signada pel Sr. Ricardo Fina Segura,
Arquitecte Assessor Municipal; Ramón Galimany i Vila, Enginyer
del Consell Comarcal de l'AIt Empordà; Sr. Esteve Palomeres i

Fontrodona, President de la Comunitat de veïs de l'edifici Pau

Casals, 25-27; Sr. Antoni Gómez Casado, Tècnic autor del

Projecte.

Primer: ATORGAR a la SRA. SILVIA GURRI CANALS, llicència

municipal d'obertura i funcionament de l'activitat BAR MUSICAL
anomenat "T.7", a l'Avinguda Pau Casals, nº 25, per haver-se

complert els requisits i adoptat les mesures correctores

adeqüades; si be, en el termini de deu dies haurà de substituir
la màquina extractora situada al taulat, per un altre mes petita;
així com haurà de substituir el paper enganxat on figura
l'aforament del local, per una placa.

Segon: Comunicar aquest decret a la Ponència Tècnica Comarcal del
Consell Comarcal de l'AIt Empordà; Servei de Joc i Espectacles de
la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat a Girona i
a les persones interesades a l'expedient.

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, davant meu, El Secretari, que certifico.

DEC RET O:

L'Alcalde-President,

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

Davant meu:

El Secretari,
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DEC R E T.- A la Vila de Llançà, a onze d'octubre de mil
nou-cents noranta tres.

VIST l'escrit del Servei de Joc i Espectacles de la
Generalitat de Catalunya de data 14-9-93 en relació amb
l'expedient que es tramita per l'instal.lació i obertura d'una
Sala de Festes al carrer Compte Jofre, nº la, a instancia del Sr.
ANTONIO CORTES APARICIO, aquesta Alcaldia HA RESOLT:

b.,( t. ¡(Jd"TéJ",,"/J cdR;-� AP¡qt;¡_,'e,:o
lr. DONAR TRASLLAT de l'escrit esmentat anteriorment,

en el que es fa constar l'informe dels Serveis de Prevenció i
Extinció d'Incendis, del contingut següent:
"L'esmentada documentació no compleix la normativa legal vigent
per que fa a:

-Alçades (l'alçada de la zona de bar es insuficient).
-Caldrà presentar els corresponents certificats de reacció o de
comportament al foc de classe M-O o M-l de totes les moquetes,
cortines, tapisseries i demés materials d'acabat i decoració
fàcilment inflamables."

2n. REQUERIR al Sr. ANTONIO CORTES APARICIO perqué en

el termini de QUINZE DIES aporti la documentació complementària
del Projecte, donant solució al problema de l'alçada de la zona

de bar, aixi com també aporti els certificats referits en

l'informe dels Serveis de Prevenció i Extinció d'Incendis.

Ho mana i signa el Sr. Alcalde en el lloc i data
assenyalats anteriorment, 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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TIECBET.- A la Vila de Llançà, a dinou d'octubre de mil nou-cents

noranta-tres.

VIST l'expedient que es tramita per la suspensió de les obres que

realitza el Sr.José A. Llario Ferrer en representació de FRONT MEDITER

RAlT.IA,S.A. al carrer Sant Miquel de Colera i carrer Urgell, consistents

en la construcció de soterranis sense ajustar-se a les condicions asse

nyalades en l'atorgament de llicència.

ATts que la persona interessada ha presentat dins el temini d'au

diència un escrit d'al.legacions, registrat en data 27-8-93, Registre
d'Entrades nQ2.756.

ATtS que en l'informe de l'Arquitecte Assessor MUnicipal es fa con�
tar els articles 21 i 24 de les Ordenances del Pla General que regulen -

l'ocupació màxima permesa i separacions minimes, les quals no permeten la

construcció de cambres pels serveis tècnics dels edificis en els tres me

tres de reculades.

VISTOS els articles 184 de la Llei del Sòl, 29 del Reglament de Dis

ciplina Urbanistica, aixi com l'article 254 del Decret Legislatiu 1/90 de

la Generalitat de Catalunya, aquesta Alcaldia HA RESOLT:

1r.- SUSPENDRE els actes d'edificació que realitza el Sr.Josep A.Ll�
rio Ferrer en representació de FR01� ThŒDITERRANIA,S.A. al carrer Sant 1ti

quel de Colera i Carrer Urgell consistents en la construcció d'un edifici

de sis habitatges corresponents a la 1ª Fase del projecte presentat.

2n.- En el temini de DOS MESOS, comptats des del dia següent al de '

la recepci6 d'aquesta resolució, hauria d'ajustar les obres a la llicència

concedida, amb l'advertència que transcorregut aquest termini sense haver

ho realitzat, se'n donaria compte a l'Ajuntament en Ple perque acordi la

demolici6 de les obres amb despeses al seu càrrec i impedieixi així defini
tivament, 1 'l1s al que esta.ven destinades.

Ho mana i signa en JOSEP M. SALVATELLA i WiJER, Alcalde-President de

el lloc assenyalats, davant

ifico.

Av. Europa n.O 37 •

Registre d'Entitat
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DEC R E T.- A la Vila de Llançà,
nou-cents noranta tres.

a divuit de novembre de mil

VIST l'escrit presentat pel Sr. DANIEL CASAS SIBINA de
data 23 d'octubre d'enguany, Registre d'Entrades nº 3.275, i que
en relació amb el Decret d'aquesta Alcaldia sobre reclassificació
de l'expedient tramitat a instancia de la Sra. Silvia Gurri
Canals, canviant l'activitat de café-teatre per Bar Musical, en

el local situat a l'Avinguda Pau Casals, nº 25, formula les
al.legacions que essencialment diuen:
a) No considera correcta la reclassificació, ja que la llei
obliga a l'obtenció de llicència qualsevol modificació
d'activitat, inclosa la reducció.
b) Que es va convidar a signar l'acte de comprobació a tots els
afectats menys al recurrent, quan es part interesada en el
procediment.
c) Que en la comprovació de mesures correctores, va instalar-se
un limitador de volum de l'equip musical, es va proposar el canvi
de l'extractor, pero no es va tenir en compte que les medicions
varen fer-se a migdia, amb el local buit, quan el soroll no es

igual que durant la nit, amb el local ple de gent cantant.
d) Que el local no es correctament insonoritzat, quant a 90 dBa
es podia sentir el soroll desde fòra i que fins el moment no s'ha
fet cap comprobació de les mesures d'aïllament.

VIST l'informe emes per l'Arquitecte Assessor Municipal
i demes antecedents obrants a l'expedient, aquesta Alcaldia HA
RESOLT:

NO PENDRE EN CONSIDERACIO les al.legacions formulades
pel Sr. DANIEL CASAS SIBINA en relació amb la reclassificació del
local "T.7" i amb les mesures adoptades en l'acte de comprobació,
per tal que:
1.- La reclassificiació de l'activitat, es conclou amb
l'atorgament de llicència de Bar Musical, i que d'acord amb els
antecedents obrants a l'expedient, suposa una reducció amb
l'horari de tancament, i que amb les mesures correctores de
l'activitat sol.licitada inicialment, es consideren suficients
per la llicència de Bar Musical, sense necessitat de nova

audiència als veïs, tal com indica la resolució del Consell
Comarcal de data 6-10-93.
2.- Es suficient la signatura dels Tècnics que subscriuen l'acta
de comprobació. En aquell moment es va considerar que amb la
firma del President de la Comunitat era suficient
representativitat per part dels veïns de l'inmoble, tota vagada
que es tractaba d'un acte de cortesia.
3.- En l'acta de comprobació va observar-se que el soroll
transmés estaba dintre els limits de les ordenances i va

ordenarse precintar el comandament de l'extractor per tal de
canviar-se per un altre de menys potència.
4.- El tècnic redactor del projecte afirma que s'han efectuat les
insonoritzacions del projecte i en la medició de diferencials de
sorolls practicada va comprovar-se que s'estaba dintre dels
limits d'ordenances, per la qual cosa es considera que
l'aïllament acústic existent es suficient.

AvEuropa n.v S? • Tel. 972/380181 • Fax972/381258 • 17490LLANÇA
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DEC R E T.- A la Vila de Llançà a vint-i-sis de novembre
de mil nou-cents noranta-tres.

Vista l'acta de comprovaci6 en relaci6 amb -

la instal.laci6 de SALA DE FESTES situada al carrer Comte
Jofre núm. 10, de la qual és titular el Sr. ANTONIO CORTES
APARICIO, de data 23 de novembre de 1.993, signada pel Sr.
Ricard Eina Segura, Arquitecte Assessor Municipal; Sr. Ra
mon Galimany i Vila, Enginyer del Consell Comarcal de l'Alt
Empordà. :'. 0".

DEC RET ° :

Primer: ATORGAR aL Sr. ANTONIO CORTES APARICIO, llicència
municipal d'obertura i funcionament de l'activitat SALA DE
FESTES situada al carrer Comte Jofre núm. 10, per 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; Servei de Joc l
Espectacles de la Delegaci6 Territorial del Govern de la -

Generalitat â;Girona i a les persones interessades a l'ex
pedient.

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, davant meu, el Secre
tari, qge certifico.

Davant meu,
EL RETARI,

L'ALCAL -PRESIDENT,
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� AJUNTAMENT DE LLANÇA IALTEMPORDA:

DILIGÈNCIA DE CLOSA.- En aquesta data es procedeix al tancament del Llibre

de Resolucions de l'Alcaldia, que comprèn des del Ir. de gener al 31 de desembre

de 1993.

Llançà, 31 de desembre de 1993

CALDE ELSECRETARI
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