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

cipal de data 22-12-93, en relaci6 a la instal.laci6 d'una

FUSTERIA D'ALm�INI, situada a la Ctra. Port de la Selva -

núm. 44, de la qual és titular el Sr. MANUEL CUADROS G.'Ll1CIA,

DEC R E T.- A la vila de Llançà a quatre de gener de mil

nou-cents noranta-quatre.
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DEC RET O :

Primer.- ATORGAR llicència municipal d'obertura i funciona

ment de 1 'activitat de FUSTERIA D' ALUMINI a la Ctra. Port

de la Selva núm. 44, pel fet d'haver-se complert els req�
sit� i adoptat les �esur�s correc�ores adeqUades.

Segon.- Comunicar aquest decret a la Ponència Tècnica Co-

mareal del Consell Comarcal de l'Alt Empordà.

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 certifi

co.

L'ALCALD -PRESIDENT, Davant meu



<@> AJUNTAMENT DE LLANÇA (ALTEMPORDÀ)

D E e R E T.- A la Vila de Llançà a vint-i-un

de gener de mil nou-cents noranta-quatre.

RESULTAl\fT que de 1 'infor!!le emès pel Regidor
delesat de Serveis, consta que el terreny propietat del

Sr. ANTONIO Rf:5IOS RftJ,TOS, situat al carrer Arnau de Vilano

va núms. 14-16, es troben plens de malesa runb alt perill
i risc d'incendi.

VIST l'article 10 del ]eglament de Disciplina
Urbanística, del qVBl resv�ta que els �ropietaris de ter

renys, urbanitzacions, edificacions i rètols, hauran de -

tenir-los en condicions de seguretat, salubritat i ornat

públic.

VIST així mateix l'anterior article en els -

seus apartats 2 i 3, aquesta Alcaldia,

HA RESOLT:

REQUERIR al senyor ftJ'iTONIC RAlWS RPJ'!IOS perquè
en el termini d 'UN �ms, a comptar des de la data de rebu

da de la notificaci6 de la present resoluci6, procedeixi
a netejar l'esmentat terreny.

en forma legal a l'interessat. ,

ADVERTIR al Sr. RAMOS que en cas d'incompli--.
ment del requerit procedirà a fer-ho aquest Ajuntament -

pels corresponents Serveis, fent ÚB del sistema d'execu-
ci6 subsidiària amb les despeses a càrrec del requerit.

COfiœLEIXI'S la resoluci6 anterior i notifiqui's

Ho mana i signa el Sr. Alcalde-President de

l'Ajuntament de Llançà, davant meu, el Secretari que cer

tifico.

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

DECRET.- .il la vila de Llançà a vint-i-cinc de gener
de mil nou-cents nor-arrt.a--quat.r-e ,

VIST l'expedient incoat a instància del Sr. ANTONI
GODOY i TOI,lAS, administrador de "GODOY &CALDAS ASSESSO::tS,S.A.",
actuant com a representant a Espanya del Sr. GEORGES LOUIS
CELESTIN SOL3R, solicitant llicència provisional per la ins
tal.laci6 d'una pista de tennis.

AT"SS que en data 10 d'agost de 1.993, mitjançant
decret d'aquesta Al.ca.Ldí.a es ratificava el requeriment

_

per-
què en el termini de DEU DIES aportés docu�entaci6 complemen
tària i a La vegada s' estimava Ëù r ec ur-s de reposici6 formu-
lat i es determinava que es produiria la caducitat i arxiu de
les actuacions si en el transcurs de tres mesos l'expedient -

quedava paralitzat per causes imputables al sol.licitant.

ATES que en data 3 de �ener d'enguany s'ha regis--
trat un escrit de la Comissi6 d' rbanisme de Girona, la foto
còpia del qual s'adjlli�ta, pel qual es comlli�icava l'acord d'�
xivar sense més tràmit la petici6 d'informe previ de llicèn-
cia provisional.

ATES que ha transcorregut amb excés el termini as-

senyalat per l'aportaci6 de documents requerit el 9-6-93, i -

vist 1 'article 92 de la Llei 30/92, aquest a Alcaldia,

HA RESOLT:

DECLARAR la caducitat i arxivar l'expedient corres

ponent a la sol.licitud de llicència r:rovisional per la ins-
tal.laci6 d'una pista de tennis promogut pel Sr. Antoni Godoy
i Tomàs en representaci6 del Sr. Georges Luis Celestin Soler,
pels raonaments abans esmentats.

Ho mana i signa en Josep M. Salvatella i Suñer, Al
calde-President de l'Ajuntament de Ll��çà, en el lloc i data
al principi assenyalats, davant meu, el Secretari que certifi
co.

L'ALCAL E-PRESIDENT, Davant meu

EL SECRET ARI,

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 vint-i-sis de gener de

mil nou-cents noranta-quatre.

VIST l'acta celebrada per la Junta de Delegats de l'Asso-
c i.ac i.ó Ad:�iinistrativa de Cooperaci6 "Super Fané" el dia --

15.01.94, en la qual es va posar de manifest els nroblemes

sorgits al començar les obres d'Urbanitzaci6 Super Fané, -

aquesta Alcaldia,

HA RESOLT:

REQUBRIR a TELEFONICA a fi que procedeixin a arranjar les

línies telet'bniques instal. lades en el sector de Super Fa

né, de conformitat amb les instruccions'que en el seu ma-

ment facilitaran els Serveis Tècnics Ir'Iunicipals.

Ho mana i signa en Josep M. Salvatella i Suñer, Alcalde
President de 1 'Aj'vnta'TIent de Llançà, en el lloc i data al

principi assenyalats, davant meu, el Secretari que certifi

Davant meu

EL SECRET ARI,

co.

DE-PRESIDENT,

Av, Europa n,o 37 • Tel. 972/380181 • Fax 972/381258 • 17490 LLANÇA
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D E' CRE T.- Ar la vila de Llançà a set de febrer de mil· nou

cents noranta-quatre.

VIST l'expedient de concessi6 de llicència al Sr.
ANTONIO CORTES APARICIO, d'obertura i funéionament d'una Sala
de l"estes al carrer Comte Jofre núm. 10.

VIST l'article 6è. 3) de la Llei sobre policia d'e�
pectacles, les activitats recreatives i els establiments pú-
blics, aquesta Alcaldia

HA RESOLT:

REQUERIR al Sr. ANTONIO CORTES APARICIO, titlùar -

de la Sala de �'estès anomenada "CUASA"L{�' perquè en el termini
de CINC DIES presenti justificant de tenir concertat un con-
tracte d'assegurances que cobreixi el risc de la responsabill
tat civ-il. i

I

I
I,Ï':Tanat i signat pel senyor Alcalde en el lloc i da

ta"al principi assenyalats, davant meu, el Secretari que cer-
tifico. •

Davant meu,
EL SECRETARI,
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DEC R E T.- A la vila de Llançà a set de febrer de mil noucents noranta-quatre.
Un cop vist l'informe emès a G-irona per la Comissi6 Territo-rial d'Indústries i Activitats Classificades, en data 20.01.94,en tràmit de qualificaci6 de la sol.licitud de. llicència municipal incoada per FRANCESC VILABOY CARRES, per a la INSTAL.LACIO D'UN liIAGAT ZEl'iT PER HIVERNATGE D 'EJVIBARCACIONS al carrer Camprod6n núm. 12, segons el qual hom procedeix a qualificar l'esmentada activitat com a MOLESTA d'acord amb l'article 2 del -
Reglàment de 30.11.61, informant-la FAVORABLEMENT amb condi-cions.

AQUESTA ALCALDIA,

DECRETA:

Primer.- CONCEDIR al Sr. FRANCESC VILABOY CARRES llicència -

d'instal.laci6 d'un NiAGATZ-El'!1 PER-HIVERNATGE D'EMBAROACIONS, -

al carrer Camprod6n núm. 12.

Segon.- CONDICIONA.DA:
1.- Els olis que es derivin de l'activitat tindran la consideraci6 de residu especial i d'acord amb la Llei 6/1993 de 15 =
de juliol, s6n considerats com a servei públic de titularitatd,e la Generalitat de Catalunya i per tant resv�ta obligatorilliurar-los a l'empresa concessionària de la Generalitat de -

Catalunya assegurant el seu tractament i destinaci6 adients.

2.- Instal.laci6 d'un hidrant de 100 mm. % degudament senya-litzat, llevat que a menys de 100m. ja n'existís un i que hihagi el cabal i la pressi6 suficient.
I

I a l'acompliment de les mesures correctores que figu�en en -

el projecte tècnic de l'expressada activitat unit a l'expedient.
En cap cas es podrà comencar a exercir l'activitat abans d'ha
ver-se obtin�t 1 acta de comprovaci6 favorable.

Pe r; o ot.emr
__ aques ta .ao.t.a el�_pet::i,çi9Jlari haur-à de

_

e o Lj Lá c i, tardè 1- '-:-Aj:tmt��.l1t-=-_�q!1£!�:__Bl':..�c'i!� ��l!o.p-or-tWla visita d 'insp�cG;j::6. ATa sòl� lTêiiud--s-'aèorrrpanyara Urla c'ërtifíè-a:ci6 del Tècniè -Di-rector de les obres i instal.lacions, en la que s'especifiquila 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, com12tat des de la data de la rebuda de 'l a present resoluci6.

-,

...// •••
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NOTIFIQUI'S a 1 'interessat el present decret d'aquesta Alcal

dia, indicant els recursos que hi corresponguin.

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

L'A CALDE, Davant meu

EL .> ETARI,

¡
I

I
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En cap cas es podrà començar a!exercir l'activitat
abans d 'haver-se obtingut 1 acta de' comprovaci6 favorable.

I
I

Per obtenir aquesta acta el peticionari haurà de
sol.licitar de l'Ajuntament que efectui l'oportuna visita -

d'inspecci6. A la sol.licitud s'acompanyarà una certificaci6
del T�cnic Director de les obres i instai.lacions, en la ques'especifiqui la conformitat de les mateixes a la llic�ncia
que les ampara.

i
Les obres i treballs d'instal.laci6

nants anteriors hauran d'estar acabats dintre
d'un mes, comptat des de la data de la rebuda
r-e s oLuc a

ó

,

D E e R E T.- A la vila de Llançà a set de març de
mil nou-cents noranta-quatre.

(fu cop vist l'informe em�s a Figueres per la Pon�gcia T�cnica Comarcal, en data 02.03.94, en tràmit de qu.alifi
c ac

í ó
de La sol.li.citud de lJ.ic�ncia municipal incoada pel -

Sr. tTOSBP ].\1. BUIXO rtIASSAGUER, en representac i6 de CAIXA D 'ES
TALVIS I PENSIONS DE BARCELONA, per a la instal.laci6 d'una
OFICINA BANCARIA AMB AIRE CONDICIONAT al carrer Castellar -

núm . 64, segons el qual hom pr-oc edeix a qualificar l' e smenj ada activitat com a potencialment molesta, informant-la FAVO
RABLEMENT amb condicions.

.

�;;.'�

AQUESTA AliC AT.JDI A,

DEC RET A :

Primer.- CONCEDIR al Sr. JOSEP llii. BUIXO MASSAGUER,llicència d'instal.laci6 d'una OFICINA BANCARIA AMB AIRE CON
DICIONAT, al carrer Castellar núm. 64.

-

Segon.- CONDICIONADA: A que l'estructura portant -

de l'edifici ha de ser E.F. 90.
-

I a l'acompliment de les mesures correctores que -

figuren en el projecte tècnic de l'expressada actfuvitat unit
a l'expedient.

dels condicio
del termini -

de la present

NOTIFIQUI'S a l'interessat el present decret d'a-
questa Alcaldia indicant els rec\�sos que hi corresponguin •

...// . . .
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IyIanat i signat pel senyor Alcalde en el lloc i

data assenyalats al principi, davant meu, el Secretari que <

certifico.

Davant meu

ECRETARI,
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LI E e k E

A la VIla de Llançè, a nou de març de mIl nou-cents
n o r-an t a-q uat r-e ,

En v
í

r-t u c del que disposen 1 es Bases apf�ovades pel Ple de

PAjuntament del. d aa 1..:-; de s e t e mbr-e CIe L':3'3¿, que r'egeixen el

concurs-oposicIó lilure per a la provIsIó d"una plaça d'Ruxlllar
d'Administl'�acló Genef�al, vacants a la p Ianc

í

Lr e d'Jaquesta Co r-po+

racló, aquesta Alcaldia-PresIdèncIa? a la vIsta de les instàncles
que s'han presentat per prendre part a l�esmentat concurs oposi
ció, he r-e s o

í

b r

PRlIVjER. - Aprovat", d� acot'd amb la base quar"ta, la següent
llista d'admesos i exclosos:

ASPIRANfS ADM�SOS.-
Silvia Ma�as 1 Alonso
Josep n. Godoy i fomàs
Manuel Santaló i AlbertI
SilvIa Tabernero I JOdar
Elena Jordana 1 Moreno
Francesc Salvat ]. Masdeu
Pilar Tobarlas ]. Avellaneda
Josep Lluís Lopez i Lurita
M. leresa Manera i López
Cristina �acareu 1 Basen
SOnia Callis i lùrlas
Remei �ajol I Hynler
Ines Escuder i Grau
Eva Teixidor I lurró
Yolanda Diaz I Pascual
Josep Lluis Mercado I RICO
MOnica Pallisser i Soler
Joan Fàbregas i Jordà
Sara S�rrat i Marsal
Joan Torres i Oliva

ASPIRANrs EXCLOSOS.- Per no haver esmenat la instàncIa presenta
d s

, en el b e r-m i n I en el qual 5e� ls va r-equ e r-a r- d' ac o r-cí amb la
base tercera de la convocatOria.

SOnia Martinez i Ezquerra
Anna M. Rodriguez i Lozano

SEGUN.- Designar d'acord amb el que disposa la base cInque
na? el Tribunal qualificador dels exerclcis del concurs-oposicIó,
que estar� composat de la segUent manera:

--, Pt�es ident
litular: JOSEP M. bALVArELL� i SU�ER
Suplent: JAUME CULL i SOLA

-- Vocals
En representaclÓ deis membres de la Corporaclo

1



� AJUNTAMENT DE LLANÇA (ALTEMPOROÀ)

litular: JUS�P S�RRAU�LL 1 �HCHR�U
Suplent: L�UH�A ScHHA i CISN�RUS

litular: �RANCEbC �HBH�bA i BUSCH
suplent: MAN�L MHRIIN�L i HUCH

En representacIÓ del personal
TItular: N�RCIS SUBIRATS i R�YNAL
Suplent� MARIA �i I SOL�R

TItular: JOSEP SUL�R i CAS�LS
Sup 1 ent: DES I RE.E IYIf-'lSCOI�r i YGL�S 1 HS

En representació de la Delegació Territorial del Govern de
la Genet�al i tat

Titular: AGUSTI GARCIA i ANDR�S
Suplent: CARLES PIGEM i RAMIS

En representació de l'Escala d'HdmInlstraciO Pública de
Catalunya

Secretari: ENCARNRCIO MESQUIDA I PALTR�
Suplent: DULORS TURU i SAN1·IGOS�.

TERCER.- Fixar com a data d�inicI dels exercicis el dIa 11
d'abt�il de 1.':3':34� a les '3 h o r e s del matí, a la Casa Lo n s r s t o+
t'i al.

QUARf.- Que es publiqui la present resolució en el Butlleti
Oficial de la Provincia i en el Tauler d'Anuncis de la Lasa
Co n s i s t o r-í a L,

H a ill ana. l. s i 9 n a En J O·S e p
Pl" e s i den t de J.' H j unt a m en t de

princip! assenyalats.

M. Salva·tella 1 Suñet',
Llançêl, en el lloc 1

2

Alcalde
data aJ.
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DEC R E T.-

A la Vila de Llançà, a setze de març de mil nou-cents
noranta quatre.

En data 19 d'octubre de 1.993,aquesta Alcaldia va
decretar la suspensi6 deIs actes d'edificaci6 que realitzaba el
Sr. Josep A. Llaria Ferrer en representaci6 de FRONT
MEDITERRANIA, S.A., al carrer Sant Miquel de Colera i Carrer
Urgell, per la construcci6 de soterrani sense ajustar-se a les
condicions assenyalades en la llicència.

ATES que FRONT MEDITERRANIA, S.A., en data 17 de
novembre va formular al.legacions d'acord amb la certificaci6 del
Tècnic Director de les obres i sol.licitaba a) l'aixecament de la
suspensi6 de les obres; La concessi6 de llicència urbanistica perlegalitzaci6 de les mateixes; i c) Llicència de 1ª Ocupaci6 de
l'edifici de referència.

ATES que en l'Informe de l'Arquitecte Assessor
Municipal es fa constar que en l'aprovaci6 de la modificaci6 del
Pla General l'any 1.984 podia realitzar-se l'obra que ha estat
objecte de suspensi6; per6 que a partir de la modificaci6 de
l.any 1.986, va modificar-se l'ordenança corresponent, i a
partir del moment d'aplicaci6 d'aquesta normativa l'obra objectedel present expedient no s'ajusta a ordenances.

ATES que FRONT MEDITERANIA, S.A. en data 7 de gener de
1.994, va presentar en aquestes dependencies municipals un escrit
en el que esencialment fa constar: a) Que la possible infracci6
urbanistica es circunscriur a una area exterior de l'edifici
principal, que no suposa major edificabilitat, ni major altura,i a mes, no es visible desde l'exterior ni d'altre lloc. b) Que
en aquest edifici, al haver-se produit vendes i divisions de
propietat horizontal, s'està perjudicant a terceres persones. c)Als veïns de l'inmoble els hi es d'urgent necessitat la
contractaci6 dels subministraments d'aigua potable, electricitat,etc.

ATES que el dia 12 de gener de 1.994, va registra-se en
aquestes dependencies municipals un escrit de FRONT MEDITERRANIA,S.A. manifestant la seva voluntad d'adquirir una franja de
terreny necessaria per solucionar la problemàtica i a la vegadademana la suspensi6 dels terminis que figuren en l'expedient,durant un temps prudencial per poder gestionar la transmissi6 queprocedeixi.

ATES que l'Arquitecte Assessor Municipal en el seuinforme del dia 1r. de març d'enguany indica que el perjudici queexperimenten els compradors d'habitatges a que fa referència el
recurrent, el Sr. Llario pot solucionar-ho ajustant l'edifici a
ordenances, amb la qual cosa tindrà la llicencia sol.licitada.

Av. Europa n.O 37 • Tel. 972/380181 • Fax 972/381258 • 17490 LLANÇA
Registre d'Entitats Locals: 01170926
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vist l'article 84 de la Llei 30/92 de Regimen Jurídica
de las Administraciones Públicas i del Procedimiento
Administrativa Común, aquesta Alcaldia HA RESOLT:

ir. NO PENDRE EN CONSIDERACIO les al.legacions del Sr.
JOSE ANTONIO LLARIO FERRER en representaci6 de FRONT
MEDITARRARIA, S.A. amb relaci6 amb l'eixecament de la suspensi6
de la llicència per la construcci6 d'un edifici de sis habitatges
corresponents a la primera fase del projecte presentat, al carrer
Sant Miquel de Colera i carrer Urgell; i la concessi6 de
llicència urbanística per legalitizaci6 de les mateixes, pels
raonaments abans esmentats i per haver-se comprovat que continuen
les mateixes circumstàncies que varen motivar l'incoaci6 de
l'expedient de suspensi6; sense que procedeixi l'atorgament de
llicència per la legalitzaci6 de les obres per no ajustar-se a la
normativa del Pla General; i per no haver-se adequat a les
condicions de la llicència.

2n. DENEGAR la llicència de iª Ocupaci6 de l'edifici
de referencia, hasta tant no s'ajustin les obres a les condicions
de la llicència, a es legalitzi la situaci6 d'acord amb la
normativa del Pla General.

3r. POSAR DE MANIFEST l'expedient de suspensi6 dels
actes d'edificaci6 al carrer Sant Miquel de Colera i carrer
Urgell al Sr. JOSE ANTONIO LLARIO FERRER en representaci6 de
FRONT MEDITERRANIA, S.A., perqué en el termini de quinze dies
pugui al.legar i presentar els documents i justificacions que
estimi pertinents.

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.

Av. Europa n.? 37 • Tel. 972/380181 • Fax 972/381258 • 17490 LLANÇA
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D E e R E T.- A la Vila de Llançà a vint-i-un de març de mil
nou-cents noranta-quatre.

ATES que dels antecedents obrants en aquestes dependències -

municipals, resulta que el Sr. MIQUEL ROQUE i FONT ve desen

volupant. 1 'activitat de TALLER DE MOTOS als baixos de la vi

venda situada al,éarrer La Bateria núm. 17, d'aquest terme -

municipal.

ATES que el Sr. ROQUE no gaudeix de 11iciència municipal per
a l'activitat de Taller de Motos. I
VISTA la disposici6 transithria primera ¡del Decret 2414/�961,
de 30 de novembre, pel que s'aprova el Reelament d'Activitats
Mo1estes,Insalubres, Nocives i Perillos�s, aquesta Alcaldia,

I
HA RESOLT:

I

1r.- REQUERIR al Sr. MIQlffiL ROQUE i FONT, perquè en el termi
ni de .d o s mesos procedeixi a demanar la pr-ec apt í.v a llicència
municipal per a l'activitat de Taller de Motos, presentant a

tal efecte la documentaci6 que assenyala l'article 29 de l'es
mentat Reglament.

I2n.- ADVERTIR al Sr. ROQllli que una veeada transcorregut el -

termini assenyalat sense haver demanat la llicència munici-

pal, aquesta Alcaldia procedirà a iniciar expedient per a la
clausura del Taller de Motos.

COMPLEIXI'S la reso1uci6 anterior i notifiqui's en forma le€
eal a l'interessat.

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

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



Davant meu

EL SECRETARI,

.,

� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTÉMPORDÀ¡

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

març de mil nou-cents noranta-quatre.

ATES que segons l'informe emès per l'Arquitecte-A�
sessor f1unici DaI el dia 10 de marc de 1.994, després d 'ha-
ver efectuat una visita d'inspecc:l6 a la finca situada al -

C2.rrer La Creu núm. 26, :9ropietat del Sr. ANTONIO SUBIRATS
FERRE, s'ha comprovat que el teulat està molt deteriorat i
que això pot afectar la propietat veïna.

AQlSSTA ALCALDIA, HA RES0LT:

1r.- REQUSRIR al senyor ANTONI SUBIR_I\�TS FERRE per
què en el termini d'un mes a �partir de la data de rebuda -

de la present notificaci6, procedeixi a realitzar les repa
racions necessàries en el teulat de la finca situada eh el
carrer La Creu núm , 26, a fi que el seu mal estat no perju
d í.qui la finca v e'îria , si tunda al carrer La Crell núm , 24.

2n.- ADVERTIR al Sr. STJBIR:\.TS que en cas d'incom-
pliment del requerit en el termini assenyalat, es procedirà
a l'inici d'expedient s��cionador.

,-

CŒ'IPLEIXI'S la resoluci6 anterior i notifiqui's en

forma,legal a l'interessat.

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

principi assenyalats, davant meu, el Secretari que certifi
ca.

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

DEC R E T.- A la vila de Llançà a vint�i-nou de març de
mil nou-cents noranta-quatre.

Un cop vist l'informe emès a Girona per la Comissió Territorial d'Indústries i Activitats Classificades en data --

21-03-94, en tràmit de qualificació de la sol.licitud de
lli.cència municipal incoada per GOLONIES ROSA DELS VENTS,S.A., per a la INSTAL.LACIO D'UNA CASA DE, GOLONIES al ca�rer La UniÓ núm. 10, segons el qual hom procedeix a qualificar l'esmentada activitat com a MOLESTA d'acord amb --

l'article 2 del Reglament de 30.11.61, informant-la FAVO
RABLEMENT amb condicions.

AQUESTA ALCALDIA,

DECRETA:

Primer.- CONCEDIR a COLONIES ROSA DELS VENTS, S.A., llicència d instal.lació d'una CASA DE COLONIES, al carrer La -
Unió núm. 10.

Seg£n.- CONpICIONADA: 1. A la instal.lació d'un hidrant �
de 100 mm ,0/degudament senyalitzat, llevat que a menys de100 m. ja n'existís un i que hi hagi el cabal i la pressi6suficient.

2. A l'acompliment de les mesures oorrectores assenyaladespels Tècnics Municipals i les del projecte tècnic de l'ex
pressada activitat unit a l'expedient.
En cap cas es podrà començar a exercir l'activitat abansd'haver-se obtingut 1 acta de comprovaci6 favorable.

Per obtenir aquesta acta el peticionari haurà de sol.licitar de l'Ajuntament que efectui l'oportuna visita d'inspe£ció. A la sol.licitud s'acompanyarà una certificació del -

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

s'especifiqui la conformitat de les mateixes a la llicèn-cia que les ampara.

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

.. e// ...
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NOTIFIQUI'S a l'interessat el present decret d'aquesta Al
caldia indicant els recursos que hi corresponguin.

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

principi assenyalats, davant meu, el Secretari que certi
fico.

Davant meu

EL SECRETARI,



.,

� AJUNTAMENT DE LLANÇA (ALTEMPOROA)

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

VIST l'informe referent a la medici6 sonomètrica efectuada
el dia 20 de febrer d'enguany al local "T-7" d'aquest muni
cipi per la Brigada del Joc, juntament amb un tècnic del =
laboratori d'Acústica i Vibracions, segons el qual es eo-
met una infracci6 a l'article 70 de l'Ordenança de Policia
i Bon Govern aprovada per aquest Ajuntament.
Amb el present decret, RESOLC:

Primer.- Que s'incoi expedient sancionador a la Sra. SILVIA
GURRI CANALS, titular del �.',bar musical anomenat "T-7", per -

determinar la responsabilitat administrativa en què hagi PQ
gut inc6rrer.

Segon.- Designar instructor de l'expedient al senyor JOSEP
SERRADELL i PACARmu, i Secretària a la senyora BLANCA GARRI
GA i MANERA, Regidor i Aux. Admínistrativa respectivament =
d'aquest Ajuntament, als quals serà notificat en forma le-
gal aquest nomenament, i també es notificarª:a la persona -

inculpada als efectes de recusaci6, si creu que hi ha cau-
ses legitimes per fer-ho.

Ro mana i signa en JOSEP M. SALVATELLA i SUÑER, Alcalde-Pr�
sident de l'Ajuntament de Llançà, en el lloc i data assenyª
lat al principi, davant meu, el Secretari que certifico.

Davant meu
EL RETARI,

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 dinou d'abril de mil nou

cents noranta-quatre.

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

de data 29.03.94, en relaci6 a la instal.laci6 d'OFICINA BANC!
RIA AMB AIRE CONDICIONAT, situada al carrer Castellar núm. 64,
de la qual és titular CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA.

DEC RET O

Primer.- ATORGAR llicència municipal d'obertura i funcionament
de 1 'activitat d'OFICINA BANCÂRIA A.,1I.Œ AIRE CONDICIONAT a CAIXA
D'ESTALVIS l PENSIONS DE BARCELONA, al carrer Castellar núm.64,
pel fet d'haver-se complert els requisits i adoptat les mesures

correctores adeqUades.

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

Ho mana i signa en Josep M. Salvatella i Suñer, Alcalde-Presi
dent de l'Ajuntament de Llan�à- ffi�C i data al principi�

assenyalats

L'ALC

meu, el Secretari que certifico.

Davant meu

ECRETARI,

.

Av.Europan.037· Tel. 972/380181 • Fax972/�381258· 17490LLANÇÀ
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q]> AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDA)

DEC R E T.- A la vila de Llançà a vint-i-vuit d'abril de
mil. riou=cerrt s noranta-quatre.

Un cop vist l'informe emès a Girona per la Comissi6 Territo
rial d'Indústries i Activitats Classificades en data 19 d'a
bril de 1.994, en tràmit de qua1ificaci6 de la sOl.licitud
de llicència municipal incoada per ROSARIO POL DIUMENGE, -

per a la INSTAL.LACIO D'UN DIPOSIT DE G.L.P. al carrer Jau
me Balmes múm. 8, segons el qual hom procedeix a qualificar
l'esment'ada activitat com a PERILLOSA d'acord amb l'article
2 del Reglament de 30.11.61, informant-la FAVORABLEMENT.

AQUESTA ALCALDIA,

DEC RET A :

Primer.- CONCEDIR a La Sra. ROSARIO PO.L DIUMENGE llicència
d insta1.laci6 d'UN DIPOSIT DE G.L.P. , al carrer Jaume Bal
mes núm. 8.

Segon.- CONDICIONAR l'esmentada llicència a l'acompliment -

de les mesures correctores que figuren en el projecte tèc
nic de l'expressada activitat i a les assenyalades pels TèQ
nics Municipals.

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

d 'haver-se obtingut 1 acta de comprovació fav orab1e.

Per obtenir aquesta acta el peticionari haurà de sol.licitar
de l'Ajuntament que efectui l'oportuna visita d'inspecci6.
A la sol.licitud s'acompanyarà una certificaci6 del Tècnic
Director de les obres i insta1.1acions, en la que s'especi
fiqui la conformitat de les mateixes a la llicència que les
ampara.

Les obres i treballs d'insta1.1aci6 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 reso1uci6.

NOTIFIQUI'S a l'interessat el present decret d'aquesta A1cal
dia, indicant els recursos que hi corresponguin •

. . . 1I, ,.
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Manat i signat pel senyor Alcalde en el lloc i data al prin �
cipi assenyalats I davant meu, el Secretari que
certifico. /

'"

Davant meu



� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPOROÀ)

DEC R E T.- A la vila de Llanç� a sis de maig de mil nou
cents noranta-quatre.

Urt cop vist l'informe emès a Figueres per la Ponència Tècni
ca del Consell Comarcal de l'Alt Empordà, en data 4.05.94,
en tràmit de qualificaci6 de la sol.licitud de llicència m�
nicipal incoada per JOSEP PEREZ CAILLA, per a la INSTAL�LA
CIO D'UNA SALA DE FESTES a l'Av. Pau Casals núm. 25-27, se

gons el qual hom procedeix a qualificar l'esmentada activi
tat com a potencialment molesta, informant-la favorablement
amb mesures correctores addicionals.

AQUESTA ALCALDIA,

DECRETA:

Primer.- CONCEDIR al Sr. JOSEP PEREZ CAILLA llicència d'ins
tal.laci6 d'una SALA DE FESTES, a l'Av. Pau Casals núm. 25=
27.

Segon.- CONDICIONAR l'esmentada llicència a l'acompliment -

de les mesures correctores que figu�en en el projecte tèc-
nic i a l'acompliment de les segUents mesures correctores -

addicionals:
- Correcta situaci6 del mobiliari, d'acord amb el plànol -

núm. 5 de l'annex visat el 15/4/1994.
- Correcta instal.laci6 de l'aparell d'aire condicionat, de
manera que no produeixi vibracions a l'estructura de l'edi
fici.
- Le s parets i el sostre del local han d

"

estar construïts i
insonoritzats d'acord amb el projecteii l'activitat en ple
funcionament, juntament amb les altres activitats del mateix
tipus ubicades en el mateix edifici,no poden ultrapassar en

cap dels veïns afectats els límits establerts per la norma
tiva del Pla General de Llançà dels 6 dbA sobre el soroll -

de fons, en les condicions de soroll de fons més baixes. -

S'instal.laran limitadors de potència dels equips musicals
per poder assegurar que no s'ultrapassaran els valors límits
establert s.
- L'aforament del local constarà en, una placa col.locada de
forma ben visible a l'entrada del local.
- Les assenyalades pels tècnics municipals.

En cap cas es podrà començar a exercir l'activitat abans
d'haver-se obtingut 1 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.licitud s'acompanyarà una certificaci6 del Tècnic
Director de les obres i instal.lacions, en la que s'especi-

Av. Europa n.O 37 • Tei. 972/380181 • Fax 972/381258 • 17490 LLANÇA
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� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ IALTEMPORDÀ¡

fiqui 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, =
comptat des de la data de la rebuda de la present resolució.

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

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

Davant meu,
EL SECRETARI

Av.Europa n.v S? • Tel. 972/380181 • Fax972/381258 • 17490LLANÇA
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<+D> AJUNTAMENT DE LLANÇA IALTEMPORDÀ¡

DEC R E T.- A la vila de Llançà, a setze de maig de mil nou

cents noranta-quatre.

,

En relaci6 amb la sol.licitud del Sr./a. CONY i JORDI SERRA

�UillRILES , per a prendre part a les FIRES D'ARTESANIA __

que se celebraran a Llançà els dies 22 de juliol i 23 d'agost
d

'

enguany.

Aquesta Alcaldia,

DECRETA

Primer.- CONCEDIR al Sr./a. CONY i JORDI SERRA 1UWRILES llicèn
cia per ocupar la via pública durant les FIRES D'ARTESANIA d'a�
guany, amb una ocupaci6 de 3 metres. '

Segon.- CONDICIONAR l'esmentada llicència al pagament previ de

8.000'- pessetes, de conformitat amb l'Ordenança Fiscal
núm. 5.4 aprovada per aquest Ajuntament.

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

Davant meu

SECRErARI,

.....

... Av. Europa n.O 37 • Te!-.972/380181 • Fax 972/381258 • 17490 LLANçA
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AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALT EMPORDÀ)

ISABEL BANUS RIBA
COL.LECTIU ARTESM�S m�ORDA
Torroella, 12

.

Jb::1J�=����£4}Lr5r.�ij���

DEC R E T.- A la vila de Llançà, a setze de maig de mil nou

cents noranta-quatre.

En relaci6 amb l� sol.licitud del Sr./a. COL.L�CTIU ARTESiNS
EMPO_ DA ' per a prendre part a I es FIRES D'ARTESANIA --

que se celebraran a Llançà els dies 22 de juliol i 23 d'agost
d'enguany.

Aquesta Alcaldia,

DECRETA

Primer. - CONCEDIR al Sr./a. COL.LECTIU AI TES.ANS ffiJiPORDA llicèn
cia per ocupar la via pública durant les FIRES D'ARTES_�iIA d'en
guany, amb una ocupaci6 de 30 metres.

Segon.- CONDICIONAR l'esmentada llicència al pagament previ de

pessetes, de conformitat amb l'Ordenança Fiscal20.500'
núm. 5.4 aprovada per aquest Ajuntament.

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

Davant meu

EL SECRETARI,

"-,..
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PROVID:ENCIA DO
Santander, 2
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AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPOROÀ)

DEC R E T.- A la vila de Llançà, a setze de maig de mil nou

cents noranta-quatre.

En relaci6 amb la sol.licitud del Sr./a·PROVIDENCIA DORCA MORA
, per a prendre part a les FIRES D'ARTESANIA -_

que se celebraran a Llançà els dies 22 de juliol i 23 d'agost
d'enguany.

Aquesta Alcaldia,

DECRETA

\
Primer. - CONCEDIR al Sr./a. PROVIDENCIA DORCA MORA llicèn
cia per ocupar la via pública durant les FIRES D'ARTESANIA d'en

..

guany, amb una ocupaci6 de 2 metres. ..

Segon.- CONDICIONAR l'esmentada llicència al pagament previ de

, pessetes, de conformitat amb l'Ordenança Fiscal5.000 -

núm. 5.4 aprovada per aquest Ajuntament.

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

Davant meu

EL SEC:îE:i.' ARI,

.....
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� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ

DEC R E T.- A la vila de Llançà, a setze de maig de mil nou

cents noranta-quatre.

En relaci6 amb la sol.licitud del Sr./a. MARGARET BUTCHER
, per a prendre part a les FIRES D'ARTESANIA

que se celebraran a Llançà els dies 22 de juliol i 23 d'agost
d'enguany.

Aquesta Alcaldia,

DECRETA
\

Primer.- CONCEDIR al Sr./a.' llicènMARGARET BUTCHE
cia per ocupar la via pública durant les FIRES D'ARTESANIA d'en
guany, amb una ocupaci6 de

3
metres.

Segon.- CONDICIONAR l'esmentada llicència al pagament previ de

8.000'- pessetes, de conformitat amb l'Ordenança Fiscal
núm. 5.4 aprovada per aquest Ajuntament.

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

Davant meu

EL SECRET ARI,

..

,..
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LUIS VALDEZ
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� AJUNTAMENT DE LLANÇA (AlTEMPORDÀ)

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

cents noranta-quatre.

En relaci6 amb la sol.licitud del Sr./a. LUIS V.\.LDEZ
, per a prendre part a les FIRES D'ARTES�fIA

que se celebraran a Llançà els dies 22 de juliol i 23 d'agost
d' enguany.

Aquesta Alcaldia,

DECRETA

Primer.- CONCEDIR al Sr./a. llicèn

D'ARTESANIA d'en
LUIS VALDEZ

cia per ocupar la via pública durant les FIRES

guany, amb una ocupaci6 de 4 metres.

Segon.- CONDICIONAR l'esmentada llicènc�a al pagament previ de

8.000'- pessetes, de conformitat amb l'Ordenança Fiscal

nvm. 5.4 aprovada per aquest Ajuntament.

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

Davant meu

EL SECREr _till I ,

"-:.

Av. Europa n.O 37 • Te!..972/380181 • Fax 972/381258 • 17490 LlANçA: ......

Registre cfEntitats locals: 01170926



-�

� AJUNTAMENT DE LLANÇA IALTEMPORDÀ¡

DEC R E T.- A la vila de Llançà, a setze de maig de mil nou

cents noranta�quatre.

En relaci6 amb la sol.lici tud del Sr./a. Mf RTl FEBRERO
L_�BS:UlIA '", per a prendre part a les FIRES D 'ARTESANIA
que se celebrar� a Llançà els dies 22 de juliol i 23 d'agost, ,

,
'

d'enguany.

Aquesta Alcaldia,

DECRETA

Primer.- CONCEDIR al Sr./a. MI.RTI BR..�RO L B ....RNIA llicèn
cia per ocupar la via pública durant les FIRES D'ARTESANIA d'en
guany, amb una ocupaci6 de 6 metres.

Segon.- CONDICIONAR l'esmentada llicència al pagament previ de

9.00 '_ pessetes, de conformitat amb l'Ordenança Fiscal
núm. 5.4 aprovada per aquest Ajuntament.

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

Davant meu

EL SECRET ARI,

�
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<W> AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPOROA¡

DEC R E T.- A la vila de Llançà, a setze de maig de mil nou
cents noranta-quatre.

En relaci6 amb la sol.licitud del Sr./a. JOSE FCO. CARRACEDO
GARCIA ' per a prendre part a les FIRES D'ARTES��IA --

que se celebraran a Llançà els dies 22 de juliol i 23 d'agost
d'enguany.

Aquesta Alcaldia,

DECRETA

Primer.- CONCEDIR al Sr./a. JOSE FCO. CARRACEDO GARCIA llicèn
cia per ocupar la via pública durant les FIRES D'ARTESANIA d'en
guany, amb una ocupaci6 de 6 metres. '

Segon.- CONDICIONAR l'esmentada llicència al pagament previ de
, pessetes, de conformitat amb l'Ordenança Fiscal9.000 -

núm. 5.4 aprovada per aquest Ajuntament.

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

Davant meu

EL SECRET ARI,

....

Av.Europan.o37 • Te�.972/380181 • Fax972/381258 • 17490LLANçA
Registre d'Entitats locals: 01170926



AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPOROÀ)

DEC R E T.- A la vila de Llançà, a setze de maig de mil nou

cents noranta-quatre.

En relaci6 amb la sol.licitud del Sr./a·CESAR ru�TONIO DE SMJ
AGUSTIN ' per a prendre part a les FIRES D'ARTESANIA --

que se celebraran a Llançà els dies 22 de juliol i 23 d'agost
d' enguany.

Aquesta Alcaldia,

DECRETA

\

Primer.- CONCEDIR al Sr./a. CESAR At""iTONIO D SAN AGmJTIN llicèg
cia per ocupar la via pública durant les FIRES D'ARTESANIA d'en

guany, amb una ocupaci6 de 3 metres.

Segon.- CONDICIONAR l'esmentada llicència al pagament previ de

pessetes, de conformitat amb l'Ordenança Fiscal8.000'
nvm. 5.4 aprovada per aquest Ajuntament.

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

Davant meu

EL SECREr LB.I ,

Av. Europa n,? 37 .�Te!-.972/380181 • Fax972/381258 • 17490UANÇA
Registre d·Entitats Locals: 01170926



." e ,\RLOS PRI

� AJUNTAMENT DE LLANÇA (ALTEMPORDA)

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

cents noranta-quatre.

En relaci6 amb la sol.lici tud del Sr./a. e \HLOS PRI3TO GüNZ \L�Z
, per a prendre part a les FIRES D'ARTESANIA __

que se celebraran a Llançà els dies 22 de juliol i 23 d'agost
d' enguany.

Aquesta Alcaldia,

DECRETA

Primer. - CONCEDIR al Sr./a. C.\. LOS PRIETO GONZALEZ llicèn
cia per ocupar la via pública durant les FIRES D' iillTESANIA d

"

en

guany, amb una ocupaci6 de 4 metres.

Segon.- CONDICIONAR l'esmentada llicència al pagament previ de

8.000'- pessetes, de conformitat amb l'Ordenança Fiscal
numo 5.4 aprovada per aquest Ajuntament.

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

Davant meu

EL SECRET ARI,

••

":loo.

Av.Europa n.v ô? • Te�.972/380181 • Fax972/381258 • 17490LlANçA
Registre d'Entitats Locals: 01170926



Primer.- CONCEDIR al Sr./a. p
cia per ocupar la via pública
guany, amb una ocupaci6 de 4

T:nCIO PRI.:...JTO GONZ ÜJEZ
durant les FIRES D'ARTESlLN"IA d' en

llicèn

.�

<QJ> AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (AlTEMPORDA)

DEC R E T.- A la vila de Llançà, a setze de maig de mil nou

cents noranta-quatre.

En relaci6 amb la sol.lici tud del Sr./a. PJ.TTIICIO PRIETO

GON¿.tî.LEZ ' per a prendre part a les FIRES D'ARTESANIA

que se celebraran a Llançà els dies 22 de juliol i 23 d'agost
d'enguany.

Aquesta Alcaldia,

DECRETA

metres.

Segon.- CONDICIONAR l'esmentada llicència al pagament previ de

8.000'- pessetes, de conformitat amb l'Ordenança Fiscal

núm. 5.4 aprovada per aquest Ajuntament.

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

Davant meu

EL SECRE'I' ARI,

.....

Av. Europa n.O 37 • Te!-.972/38018":. • Fax 972/381258 • 17490 LlANçA
Registre d·Entitats � 01170926



ADRIANA HE
Ribes, 73,

AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALT EMPORDÀ) ��£J�=�f}��

DEC RET. - A la vila de Llançà, a setze de maig de mil nou

cents noranta-quatre.

En relació amb la sol.lici tud del Sr./a. ADRltl.NA HERRERA RIVEROI

, \per a prendre part a les FIRES D'ARTESANIA __

que se celebraran a Llançà els dies 22 de juliol i 23 d'agost
d'enguany.

Aquesta Alcaldia,

DECRETA

Primer.- CONCEDIR al Sr./a. ADRIANA H�RRERA RIVERO llicèn
cia per ocupar la via pública durant les FIRES D'ARTES_�WIA d'en
guany, amb una ocupació de 3 metres. '

Segon.- CONDICIONAR l'esmentada llicència al pagament previ de

8.000'- pessetes, de conformitat amb l'Ordenança Fiscal
núm. 5.4 aprovada per aquest Ajuntament.

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

L' ALCALDE, Davant meu

EL SECHEr ARI,

Av. Europa n.o 37 •

�

Te�. 972/380181 • Fax 972/381258 • 17490 LLANçA
Registre d'Entitats locals: 01170926

I
,I

··1



Aquesta Alcaldia,

ANTONI GUTI
Girona, 43

AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ) JJ��£==!i£g:è

DEC R E T.- A la vila de Llançà, a setze de maig de mil nou

cents noranta-quatre.

En relaci6 amb la sol.licitud del Sr./a. ANTONI GUTIER EZ CASTRO
, per a prendre part a les FIRES D'ARTESANIA __

que se celebraran a Llançà els dies 22 de juliol i 23 d'agost
d

'

enguany.

DECRETA

Primer.- CONCEDIR al Sr./a. ANTONI GUTIERREZ CASTRO llicèn
cia per ocupar la via pública durant les FIRES D'ARTESANIA d'en
guany, amb una ocupaci6 de 3 metres.

Segon.- CONDICIONAR l'esmentada llicència al pagament previ de

8 ' pessetes, de conformitat amb l'Ordenança Fiscal,,000 -

núm. 5.4 aprovada per aquest Ajuntament.

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

Davant meu

EL SECRET ARI,

Av,Europan,037 .··T�,972/380181 • Fax972/381258 • 17490LLANÇÀ
Registre d'Entitats locals: 01170926



.�

� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ

DEC R E T.- A la vila de Llançà, a setze de maig de mil nou
cents noranta-quatre.

En re1aci6 amb La sol.lici tud del Sr./a. :.í 'l CEDES lONICA CAfoN
VAZQUEZ , per a prendre part a les FIRES D'ARTESANIA --

que se'ce1ebraran a Llançà els dies 22 de juliol i 23 d'agost
d' enguany.

Aquesta Alcaldia,

DECRETA

Primer.- CONCEDIR al Sr./a. MERCEDES MONICA CAÍ:'ON VAZQUEZ llicèg
cia per ocupar la via pública durant les FIRES D'ARTESANIA d'en
guany, amb una ocupaci6 de 3 metres.

Segon.- CONDICIONAR l'esmentada llicència al pagament previ de

pessetes, de conformitat amb l'Ordenança Fiscal8.000'
núm. 5.4 aprovada per aquest Ajuntament.

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

L" CALDE, Davant meu

EL SECRET' ARI,

".

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



'Mi

� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDA)

DEC R E T.- A la vila de Llançà, a setze de maig de mil nou

cents noranta-quatre.

En relaci6 amb la sol.licitud del Sr./a·XAVIER QUINCOCES RIEHA
, per a prendre part a les FIRES D'ARTESANIA -_

que se celebraran a Llançà els dies 22 de juliol i 23 d'agost
d

'

enguany.

Aquesta Alcaldia,

DECRETA

Primer.- CONCEDIR al Sr./a·XAVIER QUINCOCES RIERA llicèn
cia per ocupar la via pública durant les FIRES D'ARTESANIA d'en

guany, amb una ocupaci6 de
3

metres.

Segon.- CONDICIONAR l'esmentada llicència al pagament previ de

pessetes, de conformitat amb l'Ordenança Fiscal8.000'
núm. 5.4 aprovada per aquest Ajuntament.

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

Davant meu

EL SECRET ARI,

..

+

Av. Europa n.O 37 • Te!.. 972/380181 • Fax 972/381:b-58 • 17490 LLANçA
Registre d'Entitats Locals: 01170926

¡.

i:



ANA BELEN
Passeig P

AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ) 17190 GIR
:t::====:::==

��

DEC R E T.- A la vila de Llançà, a setze de maig de mil nou

cents noranta-quatre.

En re1aci6 amb la sol.licitud del Sr./a. ANA BELEN BLA600 CANTARERO
, per a prendre part a les FIRES D'ARTESANIA --

que se celebraran a Llançà els dies 22 de juliol i 23 d'agost
,

d
"

enguany.

Aquesta Alcaldia,

DECRETA \

\

Primer. - CONCEDIR al\ �r./a. ANA BELEN BLASCO CANTA,-"qERO 11icèn

cia per ocupar la via pública durant les FIRES D'ARTESANIA d'en

guany, amb una ocupaci6 de
2 metres.

Segon.- CONDICIONAR l'esmentada llicència al pagament prevl <le

5.000'- pessetes, de conformitat amb l'Ordenança Fiscal

núm. 5.4 aprovada per aquest Ajuntament.

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

ALDE, Davant meu

EL SECREr ARI ,

..

�

Av.Europan.o37 • T�.972/380181 • Fax972/381258 • 17490LLANçA
Registre d'Entitats Locals: 01170926



\

NURIA SURR
Lebrún, 6,

AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ) J1�,g�=�£è!g;
_.:t::Is��

DEC R E T.- A\ la vila de Llançà, a setze de maig de mil nou

cents noranta-quatre.
.

\

\' \
En relaci6 amb là\ ��l.liCi tud del Sr./a. NURIA SU11RIBAS

CONDiililINAS ' per a prendre part a les FIRES D'ARTESANIA
\ '

que se celebraran a Llançà els dies 22 de juliol i 23 d'agost\.

d
'

enguany.

Aquesta Alcaldia,

\\
\ \

\ ...

\ \
I.

1\

DECRETA

\

Primer.- CONCEDIR al S:r'-./a. NURIA SUR..ltIBAS CONDEI�IIN/1,S llicèn
cia per ocupar la via pública durant les FIRES D'ARTESANIA d'en
guany, amb una ocupaci6 de 2 metres.

Segon.- CONDICIONAR' l'esmentada llicència al pagament previ de
I

pessetes, de conformitat amb l'Ordenança Fiscal5.0 0'-
núm. 5.4 aprovada per aquest Ajuntament.

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

L' Davant meu

EL SECRET' ARI,

..

""-

Av.Europan.037 Te:..972/380181· Fax972/381258 • 17490LLANçA
Registre d'Entitats locals: 01170926



·�

� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

\

DEC R E T.- A la vila de Llançà, a setze de maig de mil nou-

cents noranta-quatre.

En relaci6 amb la sol.licitud del Sr./a. NURIA GIRONA HARTIN
, \per a prendre part a les FIRES D'ARTESANIA -

que se celebraran a Llançà els dies 22 de juliol i 23 d'agost
d'enguany.

Aquesta Alcaldia,
\,

DECRETA

Primer.- CONCEDIR al Sr./a. NUHI GI. ONA MARTIN llicèn
cia per ocupar la via pública durant les FIRES D'ARTES_�iIA d'en
guany, amb una ocupaci6 de 6 metres.

Segon.- CONDICIONAR l'esmentada llicència al pagament previ de

9.000'- pessetes, de conformitat amb l'Ordenança Fiscal
nvm. 5.4 aprovada per aquest Ajuntament.

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

Davant meu

EL SECR.:sT ARI,

•

-s,

-"'l\v.Europan.o37 • Te:..972/380181 • Fax972/381258 • 17490LU\NçA
Registre d·Entitats locals: 01170926



•

4D> AJUNTAMENT DE LLANÇA

DEC R E T.- A la vila de Llançà, a setze de maig de mil nou

cents noranta-quatre.

\

En relació an:b la sol.lici tud del Sr./a. JO� N G IFUL J.LTA1.RI�A
, per a prendre part a les FIRES D'ARTESANIA -

que se celebraran a Llançà els dies 22 de juliol i 23 d'agost
d

"

enguany. \ ...
\
\

Aquesta Alcaldia,

DECRETA

Primer. - CONCEDIR al Sr./a. JOliN GRIFUL LTAPJUBA llicèn
cia per ocupar la via pública durant les FIRES D'ARTESANIA d'en

guany, amb una ocupació de 2 metres.

Segon.- CONDICIONAR l'esmentada llicència al pagament previ de

5.000'- pessetes, de conformitat amb l'Ordenança Fiscal
núm. 5.4 aprovada per aquest Ajuntament.

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

Davant meu

EL SECRET ARI,

..

,,-

Av. Europa n.O 37 • T�. 972/380181 • Fax 972/381¿...58 • 17490 LLANçA
Registre d'Entitats Locals: 01170926



•

� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPOROÀ¡

DEC R E T.- A la vila de Llançà, a setze de maig de mil nou

cents nor'arrta=qua't r-e, ,

,

\
\ \

En relaci6 amb la sO].l'ici tud del Sr./a. MllRI ]·,OPTi''7. m�REDI"\ \ .¡... J.�__ '.¥. J. .J..;JU !-l'::J - ,"'1"

, per a prendre part a les FIRES D'ARTESANIA -

\

que se celebraran a Li?Jlçà els dies 22 de juliol i 23 d'agost
d

"

enguany.

Aquesta Alcaldia,

\

DECRETA

Primer. - CONCEDIR al Sr:./a. MARIA LOPEZ Hh'REDIA llicèn
cia per ocupar la via pública durant les FIRES D'ARTESANIA d'en

/

guany, amb una ocupací.é de 2 metres.

/
I

Segon.- CONDICIONAR .¥'esmentada llicència al pagament previ de

pessetes, de conformitat amb l'Ordenança Fiscal5.000"-
núm. 5.4 aprovada per aquest Ajuntament.

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

Davant meu

EL SECRETARI,

".

Av.Europan.037 • T�.972/380181 • Fax972/381258 • 17490LlANçA
Registre d'Entitats Locals: 01170926



•

� AJUNTAMENT DE LLANÇA

DEC R E T.- A la vila de Llançà, a setze de maig de mil nou

cents noranta-quatre.

En relaci6 amb la sol.licitud del Sr./a. ANTONIO MANSILLA TEJ ......Uo'
, per a prendre part a les FIRES D'ARTESANIA __

que se celebraran a Llançà els dies 22 de juliol i 23 d'agost
d'enguany.

Aquesta Alcaldia,

DECRETA

Primer.- CONCEDIR al Sr./a. URONIO MANSILLA TEJERO llicèn
cia per ocupar la via pública durant les FIRES D'ARTESANIA d'eg
guany, amb una ocupaci6 de 4 metres. i

Segon.- CONDICIONAR l'esmentada llicència al pagament previ de

8' pessetes, de conformitat amb l'Ordenança Fiscal.000 -

núm. 5.4 aprovada per aquest Ajuntament.

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

,

I.
\

Davant meu

EL SECREI'ARI,

......

Av. Europa n.O 37 • T�. 972/380181 • Fax 972/381258 • 17490 L.LA.NçA
Registre d'Entitats Locals: 01170926



AJUNTAMENT DE LLANÇÀ

NEUS VILA SOLE
COL.LECTIU LA
Mas d'en
MASOS DE )

(ALTEMPOROÀ)

D.P.17_2�5�6������:�

DEC R E T.- A la vila de Llançà, a setze de maig de mil nou

cents noranta-quatre. /

En relaci6 amb la sol.lici tud del Sr./a. COL.LECTIU LA "MOSTRA
, per a prendre part a les FIRES D'ARTES�iIA -

que se celebraran a Llançà els dies 22 de juliol i 23 d'agost
d'enguany.

Aquesta Alcaldia,

/

/

I
/
I

!DECRETA

Primer.- CONCEDIR al Sr./a. COL.LECTIU LA MOGTRA llicèn
cia per ocupar la via pública durant les FIRES D'ARTESANIA d'en
guany, amb una ocupaci6 de 24 metres.

Segon.- CONDICIONAR l'esmentada llicència al pagament previ de

pessetes, de conformitat amb l'Ordenança Fiscal17.500'-
núm. 5.4 aprovada per aquest Ajuntament.

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

Davant meu

""�

...,� Av. Europa n.O 37 • Te�" 972/380181 • Fax 972/381258 • 17490 LlANçA
Registre d·Entitats locals: 01170926



EUGENI RODOREDA

•

� AJUNTAMENT DE LLANÇA (AlTEMPORDÀ)

\

DEC R E T.- A la vila de Llançà, a setze de maig de mil nou

cents noranta-quatre.
.

\

\ \
En relaci6 amb l� �Ol.lici tud del Sr./a. COL.LECTIU ITINER: T

ART:8 'ho ' "per a prendre part a les FIRES D'ARTESANIA -_

que se c e.l ebr'ar-anva Llançà els dies 22 de juliol i 23 d'agost
d

'

enguany. \\
\ \', \Aquesta Alcaldia, �

\
\

'\

\
Primer.- CONCEDIR al S:r:'/a. COL.LECTIU ITINERANT A..TtTESA. llicèg
cia per ocupar la via pública durant les FIRES D'ARTESANIA d'en

"

guany, amb una ocupaci6 de 20 metres.

DECRETA

Segon.- CONDICIONAR l'esmentada llicència al pagament previ de

15.500'- pessetes, de conformitat amb l'Ordenança Fiscal
núm. 5.4 aprovada per aquest Ajuntament.

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

Davant meu

EL SECRET ARI,

..

-:..

Av. Europa n.O 37 • Te-, 972/380181 • Fax 972/38-�'258 • 17490 LLANçA
Registre d'Entitats Locals: 01170926



Mª ALBA BOVER MORENO

ASSOCIACIO ARTE
!parlat de Co !\S
08240 Mi NR S �
==== ======== ='::t::::;!::::'O'

AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

\.

\
\

\

\
\

DEC R E T.- A i� vila de Llançà, a setze de maig de mil nou-
, ,

cents noranta-quatre.
\. ,.

, \\ \

\ \ \

En relaci6 amb la ,Ol�liCitUd del Sr./a. ASSOCIACIO D'ARTESANS
, per a prendre part a les FIRES D'ARTESANIA __

DEL BAG ES \ .\'
que se celebraran a�lançà els dies 22 de juliol i 23 d'agost
d, \

enguany. \
\\ '.

\ \\
\\
'\'- I

Primer.- CONCEDIR "i":": ASSOCIACIO ARTESANS DEL BAGES llicèg
cia per ocupar la via pública durant les FIRES D'ARTES.��IA d'en
guany, amb una OCUPiCi6 de

15 metres.
.

-

/
Segon.- CONDICIONAR l'esmentada llicència al pagament previ de

pessetes, de conformitat amb l'Ordenança Fiscal
, 13.000'-

numo 5.4 aprovada per aquest Ajuntament.

Aquesta Alcaldia,

DECRETA

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

I

Davant meu

EL SECRET ARI,

..

�

Av. Europa n.o 37 • Te!..972/380181



AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

DEC R E T.- A la vila de Llançà, a setze de maig de mil nou

cents noranta-quatre.

En relació amb la sol.licitud del Sr./a. ROSARIO F RNANDEZ

FERNANDEZ ' per a prendre part a les FIRES D'ARTESANIA --

que se celebraran a Llançà els dies 22 de juliol i 23 d'agost
d'enguany.

Aquesta Alcaldia,

DECRETA

Primer.- CONCEDIR al Sr./a.
ROSARIO F'RNANDEZ F"2RNANDEZ llicèg

cia per ocupar la via pública durant les FIRES D'ARTESANIA d'en

guany, amb una ocupació de
4

metres.
\. \

Segon.- CONDICIONAR l'esmentada llicència al pagament previ de

pessetes, de conformitat amb l'Ordenança Fiscal8.000'-
núm. 5.4 aprovada per aquest Ajuntament.

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

Davant meu

ECRETARI,

\

\
\
\

..

�

Av. Europa n.O 37 • T�. 972/380181 • Fax 972/381258 • 17490 LLANçA
Registre d'En!ita1s locals: 01170926



-�

� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ

D E e R E T.- ,�\� v�a de Llançà, a setze de maig de mil nou
cents

noranta-q��e.En relaci6 amb l� ol.licitud del Sr./a.,. CLAUDIO LOPEZ MACIEL
,\�e� a prendre part a les FIRES D'ARTESANIA --

que se celebrar�\\ Llançà els dies 22 de juliol i 23 d'agost
d'enguany. \

Aquesta Alcaldia, �\\\.1,'\ 'DECRETA:' , 'i.

Primer. - CONCEDïIR 1· �./a. � .

llicèn\, CLAUDIO L�PEZ"MACIEL -

cia per ocupar ,a � a publica dUrant l�s F\RES D'ARTES_��IA d'eg
guany, amb una ocupaci6 de

3
metres.

Segon.- CONDICION� l'esmentada llicència al pagament previ de

peJsetes, de conformitat amb l'Ordenança Fiscal
R�£?05�4 aprovada per aquest Ajuntament.

Manat/li/signat pel senyor Alcalde en. el lloc '. d�ta al principi
assenyalats, davant meu, el Secretarl que certlflco.

I

,/ I
Davant meuI

! I
EL SECRET ARI ,

/ /

..
I /

I

I
¡,

I

1 Europa n,? 37
".

• Te�. 972/380181 • Fax 972/381258 • 17490 LLANçA
Registre d'Entitats Locals: 01170926



DEC R E T.- A la vila de Llançà, a setze de maig de mil nou

cents noranta-quatre.

reprea,

En relaci6 amb la sol.licitud del Sr./a. JJ.UME CRESPO GARRETA, en

GRUP DIVULGATIU ,per a prendre part a les FIRES D' ARTESANIA -

TR�Ií6I�Sc(èA.���R a Llançà els dies 22 de juliol i 23 d'agost
d

'

enguany.

Aquesta Alcaldia,

DECRETA

Primer.- CONCEDIR al Sr./a. JAUME CRESPO GARRETA
la via pública durant les FIRES D'ARTESANIA
ocupaci6 de

47 metres. /

llicèn
cia per ocupar

guany , amb una

, ,

Q en

Segon.- CONDICIONAR l'esmentada llicència al pagament previ de
, pessetes, de confo�itat amb l'Ordenança Fiscal29.000 -

núm. 5.4 aprovada per aquest Ajuntament.

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

Davant meu

ECRE'l'ARI,

""_

Av. Europa n.O 37 • Te:..972/380181 • F�� 972/381258 • 17490 LLA.NçA
Registre d'Entitats Locals: 011Î0926



AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPOROA)

DEC R E T.- A la vila de Llançà, a setze de maig de mil nou

cents noranta-quatre.

En relaci6 amb la sol.licitud del Sr./a·M� GRACIELA tuCE
, per a prendre part a les FIRES D'ARTESANIA

que se celebraran a Llançà els dies 22 de juliol i 23 d'agost
d'enguany.

AQuesta Alcaldia,

DECRETA

Primer.- CONCEDIR al Sr./a. M� GRACIELA ARCE llicèn

cia per ocupar la via pública durant les FIRES D'ARTESANIA d'en

guany, amb una ocupac í.ó de 4 metres.

Segon.- CONDICIONAR l'esmentada llicència al pagament previ de

pessetes, de conformitat amb l'Ordenança Fiscal8.000'
núm. 5.4 aprovada per aquest Ajuntament.

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

CALDE, Davant meu

-,._

Av.Europan.o37 • Te!-.972/380181 • Fax972/381258 • 17490UANÇA
Registre d'Entitats locals: 01170926



AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPOROA)

Germans Es
17707 AG
========

DEC R E T.- A la vila de Llançà, a setze de maig de mil nou

cents noranta-quatre.

En relaci6 amb la sol.lici tud del Sr./a. CARME CABUS r!IAífOSA
, per a prendre part a les FIRES D'ARTESANIA

que se celebraran a Llançà els dies 22 de juliol i 23 d'agost
d

"

enguany.

Aquesta Alcaldia,

/

DECRETA

Primer. - CONCEDIR al Sr./a. CArum CABUS Th'fA.ÑOSA llicèn

cia per ocupar la via pública durant les FIRES D'ARTESANIA d'en

guany, amb una ocupaci6 de
3 metres.

Segon. - CONDICIONAR l' esmentada llicència al pagament previ de

8.000'- pessetes, de conformitat amb l'Ordenança Fiscal

núm. 5.4 aprovada per aquest Ajuntament.

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

Davant meu

..

___

Av, Europa n,O 37 • Te:..972/380181 • Fax 972/381258 • 17490 LLANçA
Registre d'Entitats locals: 01170926



AJUNTAMENT DE LLANÇÀ

MARIA DEL
Ronda del
08025 BARC

(ALT EMPORDÀ) =========='F:;;:�F

DEC R E T.- A la vila de Llançà, a setze de maig de mil nou
cents noranta-quatre.

En relació amb la sol.lici tud del Sr./a. MARIA DEL m...m GARRIGA
, per a prendre part a les FIRES D'ARTESANIA __

que se celebraran a Llançà els dies 22 de juliol i 23 d'agost
d'enguany.

Aquesta Alcaldia,

DECRETA

Primer.- CONCEDIR al Sr./a. MARIA DEL MAR GARRIGA llicèn
cia per ocupar la via pública durant les FIRES D'ARTESANIA d'en
guany, amb una ocupació de 8 metres.

Segon.- CONDICIONAR l'esmentada llicència al pagament previ de---

pessetes, de conformitat amb l'Ordenança Fiscal9.500'
núm. 5.4 aprovada per aquest Ajuntament.

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

CALDE, Davant meu

Av. Europa n.O 37 •

�

T�. 972/380181 • Fax 972/381258 • 17490 LLANçA
Registre d'Entitats locals: 01170926



ANA MA lA

DEC R E T.- A la vila de Llançà, a setze de maig de mil nou

cents noranta-quatre.

En relació amb la sol.lici tud del Sr./a. Ai1A Iv'IAIllA CASTRO PEREZ
, per a prendre part a les FIRES D'ARTESANIA -

que se celebraran a Llançà els dies 22 de juliol i 23 d'agost
d'enguany.

Aquesta Alcaldia,

¡DECRE
// Primer.- CONCEDIR al Sr./a. ANA MARIA CASTRO PEREZ llicèn

cia per ocupar la via pública durant les FIRES D'ARTESANIA d'en

guany, amb una ocupació de 4 metres.
¡/
/

T A

Segon.- CONDICIONAR l'esmentada llicència al pagament previ de

8' pessetes, de conformitat amb l'Ordenança Fiscal
.000 -

núm. 5.4 aprovada per aquest Ajuntament.

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

assenyalats, davant meu, el Secretari que certifico.

Davant meu

EL SECRET ARI,

Av. Europa n.O 37 •

�

T�. 97iV380181 • Fax 972/381258 • 17490 LLANçA
Registre�d'Entitats Locals: 01170926



AJUNTAMENT DE LLANÇÀ

L.LUI S A V.\1L
Esglèsia, 1
Sant Iscle

(ALT EMPORDÀ) ��J��=��g4t
-c::::..-=Pr::L--f:ff� 4 §

6 :

/

DEC R E T.- A la vila de Llançà, a setze de maig de mil nou

cents noranta-quatre.

En relaci6 amb la sol.licitud del Sr./a. LLUISA VALLS AR_\NDA

, per a prendre part a les FIRES D'ARTESANIA __

que se celebraran a Llançà els dies 22 de juliol i 23 d'agost
d' enguany.

Aquesta Alcaldia,

DECRETA

Primer.- CONCEDIR al Sr./a. LLUISA VALLS, _ m llicèn
cia per ocupar la via pública durant les FIRES D'ARTESANIA d'en
guany, amb una ocupaci6 de 3 metres.

Segon.- CONDICIONAR l'esmentada llicència al pagament previ de

8.000'- pessetes, de conformitat amb l'Ordenança Fiscal
núm. 5.4 aprovada per aquest Ajuntament.

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

ALDE, Davant meu

EL SECRET .ARI ,

",,-

AV_Europan_o37 • T�.972/380181 • Fax972/381258 • 17490LU\NçA '-:-..

Registre d'Entitats Locals: 01170926



•

<W> AJUNTAMENT DE LLANÇA (AlTEMPOROÀ¡

DEC R E T.- A la vila de Llançà, a setze de maig de mil nou

cents noranta-quatre.

En relaci6 amb la sol.licitud del Sr./a. FRANCISCA PUIGDELLIVOL

LUQUE ' per a prendre part a les FIRES D'ARTES�fIA --

que se celebraran a Llançà els dies 22 de juliol i 23 d'agost
d

"

enguany.

Aquesta Alcaldia,

DECRETA

Primer.- CONCEDIR al Sr./a. FRANCISCA PUIGDELLIVOL LUQUE llicèn

cia per ocupar La via pública durant les FIRES D' ARTESliNIA d
"

en

guany, amb una ocupaci6 de 5 metres.

Segon.- CONDICIONAR l'esmentada llicència al pagament previ de

8 00' pessetes, de conformitat amb l'Ordenança Fiscal.0 -

núm. 5.4 aprovada per aquest Ajuntament.

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

Davant meu

EL SECRETARI,

CALDE,

..

�

Av. Europa n.O 37 • Te:..972/380181 • Fax 972/381258 • 17490 LLANçA
Registre d·Entita1s locals: 01170926



DOLORS Vb'LA, CO
Dali, 11
17130 L 'ESC1-
===========(ALT EMPORDÀ)AJUNTAMENT DE LLANÇÀ

DEC R E T.- A la vila de Llançà, a setze de maig de mil nou

cents noranta-quatre.

En relaci6 amb la sol.lici tud del Sr./a. DOLO S V <L_ SCO TOM.\S
, per a prendre part a les FIRES D'ARTESMfIA -

que se celebraran a Llançà els dies 22 de juliol i 23 d'agost
d'enguany.

Aquesta Alcaldia,

DECRETA

Primer.- CONCEDIR al Sr./a·DOLORS VELASCO TOMAS llicèn

cia per ocupar la via pública durant les FIRES D'ARTES.��IA d'en

guany, amb una ocupaci6 de 3 metres. i

Segon.- CONDICIONAR l'esmentada llicència al pagament previ de

, pessetes, de conformitat amb l'Ordenança Fiscal8.000 -

num. 5.4 aprovada per aquest Ajuntament.

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

assenyalats, davant meu, el Secretari que certifico.

Davant meu

EL SECRET ARI,

......

Av.Europa n.v S? • Te.:..972/380181 • Fax972/381258' 17490LlANçA
Registre d'Entitats locals: 01170926



.�

4D> AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDA)

DEC R E T.- A la vila de Llançà, a setze de maig de mil nou

cents noranta-quatre.

En relaci6 amb la sol.lici tud del Sr./a. GONZALO J. PONCE DZ
B ' per a prendre part a les FIRES D'ARTESANIA --

que se celebraran a Llançà els dies 22 de juliol i 23 d'agost
d'enguany.

Aquesta Alcaldia,

DECRETA

Primer.- CONCEDIR al Sr./a. GONZALO J. PONCE DE LEON llicèn
cia per ocupar la via pública durant les FIRES D'ARTESANIA d'en
guany, amb una ocupaci6 de 3 metres. /

Segon.- CONDICIONAR l'esmentada llicència al pagament previ de

8.000'- pessetes, de conformitat amb l'Ordenança Fiscal
núm. 5.4 aprovada per aquest Ajuntament.

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

Davant meu

EL SECR.� ARI,

.....

Av.Europa n.s S? • ��.972/380181 • Fax972/381258 • 17490LLANçA
-Registre d'Entitats Locals: 01170926



.�

� AJUNTAMENT DE LLANÇA (ALTEMPORDÀ¡

DEC R E T.- A la vila de Llançà, a setze de maig de mil nou

cents noranta-quatre.

En relaci6 amb la sol.licitud del Sr./a. HERIBERTO JOSE TABO
, per a prendre part a les FIRES D'ARTESANIA __

que se celebraran a Llançà els dies 22 de juliol i 23 d'agost
d'enguany.

Aquesta Alcaldia,

DECRETA

Primer.- CONCEDIR al Sr./a. HERIBEaTO JOS� TABO llicèn
cia per ocupar la via pública durant les FIRES D'ARTESANIA d'en
guany, amb una ocupaci6 de

3 metres.

Segon.- CONDICIONAR l'esmentada llicència al pagament previ de

pessetes, de conformitat amb l'Ordenança Fiscal8.000'-
núm. 5.4 aprovada per aquest Ajuntament.

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

Davant r.eu

EL SECR::::T ARI,

..

-:..,.

Av. Europa n.O 37 • T�. 972/380181 • Fax 972/381258 • 17490 UANÇ-A
Registre d'Entitats locals: 01170926
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AJUNTAMENT DE LLANÇÀ

DEC R E T.- A la vila de Llançà, a setze de maig de mil nou

cents noranta-quatre.

En relaci6 amb la sol.lici tud del Sr./a. ELI ''lE GIRAUD
, per a prendre part a les FIRES D'ARTESANIA

que se celebraran a Llançà els dies 22 de juliol i 23 d'agost
d'enguany.

Aquesta Alcaldia,

DECRETA

Primer.- CONCEDIR al Sr./a. llicènELIANE GIR/tUD
cia per ocupar la via pública durant les FIRES D'ARTES_��IA

guany, amb una ocupaci6 de 2 metres.

d'en

Segon.- CONDICIONAR l' esmentada llicència al pagament previ de

5.0 0'- pessetes, de conformitat amb l'Ordenança Fiscal

núm. 5.4 aprovada per aquest AjuntCLment.

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

L 'ALCALDE, Davant meu

EL SEC�3T ARI,

",.

Av.Europan.o37 • Te!-,972/380181 • Fax972/381258 • 17490LLANçA
Registre d'Entitats Locals: 01170926



•

� AJUNTAMENT DE LLANÇA (AlTEMPORDÀ)

DEC R E T.- A la vila de Llançà, a setze de maig de mil nou

cents noranta-quatre.

En relaci6 amb la sol.licitud del Sr./a. MIQUEL ESPLUGA ALABAU
, per a prendre part a les FIRES D'ARTESMfIA -

que se celebraran a Llançà els dies 22 de juliol i 23 d'agost
d' enguany ,

Aquesta Alcaldia,

DECRETA

Primer.- CONCEDIR al Sr./a. MIQUEL r:SPLUGA ALABAU llicèn

cia per ocupar la via pública durant les FIRES D'ARTES_�iIA d'en

guany, amb una ocupaci6 de 6 metres.

Segon.- CONDICIONAR l'esmentada llicència al pagament previ de

00' pessetes, de conformitat amb l'Ordenança Fiscal9.0 -

núm. 5.4 aprovada per aquest Ajuntament.

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

assenyalats, davant meu, el Secretari que certifico.

Davant meu

EL SECRETARI,

,CALDE,

..

�

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



.�

4Y> AJUNTAMENT DE LLANÇÀ

DEC R E T.- A la vila de Llançà, a setze de maig de mil nou

cents noranta-quatre.

En relaci6 amb la sol.licitud del Sr./a. DANIEL PLANA� GARCIA
, per a prendre part a les FIRES D'ARTESANIA __

que se celebraran a Llançà els dies 22 de juliol i 23 d'agost
d'enguany.

Aquesta Alcaldia,

DECRETA:

Primer. - CONCEDIR al Sr./a. DANIEL PLAN. S GARCIA llicèn
cia per ocupar la via pú.blica durant les FIRES D'ARTESANIA d'en

.-

guany, amb una ocupaci6 de 5 metres. .-

Segon.- CONDICIONAR l'esmentada llicència al pagament previ de

pessetes, de conformitat amb l'Ordenança Fiscal8 .. 000 <:
nVffi. 5.4 aprovada per aquest Ajuntament.

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

L' .ALCALDE, Davant meu

EL SECRET ARI ,

.......

Av. Eur0>a n.o 37 • Te!-.972/380181 • Fax 972/381258 • 17490 UANçA
Registre d'Entitats Locals: 01170926



AJUNTAMENT DE LLANÇÀ

JOSEP LIJUI S P
Pere Compte,
JIº22==gè�g

(ALT EMPORDÀ)

DEC R E T.- A la vila de Llançà, a setze de maig de mil nou

cents noranta-quatre.

En relaci6 amb la sol.licitud del Sr./a. JOSEP LLUIS PINOS

TENA ' per a prendre part a les FIRES D'ARTESANIA --

que se celebraran a Llançà els dies 22 de juliol i 23 d'agost
d

"

enguany.

Aquesta Alcaldia,

DECRETA

Primer.- CONCEDIR al Sr./a. JOSEP LLUIS PINOS TENA llicèn
cia per ocupar la via pública durant les FIRES D'ARTESANIA d'en

guany, amb una ocupaci6 de 3 metres.

Segon.- COlIDICIONAR l'esmentada llicència al pagament previ de

8' pessetes, de conformitat amb l'Ordenança Fiscal.000 -

núm. 5.4 aprovada per aquest Ajuntament.

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

Davant meu

EL SECRETARI,

'.�.

Av. Europa n.O 37 • Te!-.972/380181 • Fax 972/381258· •. :�7490 LLANçA
Registre d'Entitats Locals: 01170926



.�

� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (AlTEMPORDÀ¡

DEC R E T.- A la vila de Llançà, a setze de maig de mil nou

cents noranta-quatre.

En relaci6 amb la sol.lici tud del Sr./a. VIHGINIA CM,iPO

P"2;s.UG_-i.C:-II , per a prendre part a les FIRES D'ARTESANIA

que se celebraran a Llançà els dies 22 de juliol i 23 d'agost
d

'

enguany.

Aquesta Alcaldia,

DECRETA

Prirner.- CONCEDIR al Sr./a. VIRGINIA Ci'JvŒO PERUGACHI llicèn

cia per ocupar la via pública durant les FIRES D'ARTESANIA d'en

guany, amb una ocupaci6 de 4 metres.

Segon.- CONDICIONAR l'esmentada llicència al pagament previ de

8.000'- pessetes, de conformitat amb l'Ordenança Fiscal

núm. 5.4 aprovada per aquest Ajuntament.

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

Davant meu

EL SECREI' ARI,

..

.....,

Av.Europan.o37 • T�.972/380181 • Fax972/381258 • 17490LlANçA
Registre d'Entitats Locals: 01 1 70926



AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALT EMPORDÀ)

DEC R E T.- A la vila de Llançà, a setze de maig de mil nou

cents noranta-quatre.

En relaci6 amb la sol.lici tud del Sr./a. EDUARDO DOMINGUEZ
\

EMBEITA , per a prendre part a les FIRES D'ARTESANIA -�

que se celebraran a Llançà els dies 22 de juliol i 23 d'agost
d

"

enguany.

Aquesta Alcaldia,

DECRETA

Primer.- CONCEDIR al Sr./a. EDUARDO DOMINGUEZ ElVlBEITA
cia per ocupar la via pública durant les FIRES D'ARTESANIA d'en

; \-guany, amb una ocupaci6 de

llicèn

3 metres.

Segon.- CONDICIONAR l'esmentada llicència al pagament previ de

8.000'- pessetes, de conformitat amb l'Ordenança Fiscal
núm. 5.4 aprovada per aquest Ajuntament.

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

Davant meu

EL SECRET ARI,

..

...._

Av. Europa n.O 37 • Te-, 972/380181 • Fax 972/381258 • 17490 LlANçA
Registre d·Entitats locals: 01170926



AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

Al�TONIO SANCHE:;;--Z-........;:;.
L'Arum:! de

���J;g=g�
(Ba

DEC R E T.- A la vila de Llançà, a setze de maig de mil nou

cents noranta-quatre.

En relaci6 amb la sol.lici tud del Sr./a•.ANTONIO SANCHEZ TAUS

, per a prendre part a les FIRES D'ARTESANIA -

que se celebraran a Llançà els dies 22 de juliol i 23 d'agost
d"enguany.

Aquesta Alcaldia,

DECRETA

Primer. - CONCEDIR al Sr./a. ANTONIO SANCHEZ TAUS llicèn
cia per ocupar la via pública durant les FIRES D'ARTESANIA d'en

--

guany, amb una ocupaci6 de 4 metres.

Segon.- CONDICIONAR l'esmentada llicència al pagament previ de---

8.000'- pessetes, de conformitat amb l'Ordenança Fiscal

núm. 5.4 aprovada per aquest Ajuntament.

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

L'ALCALDE, Davant meu

EL SECR.:::T ARI,

..

Av. Europa n.O 37 • Te:..972/380181 • Fax 972/381258 • 17490 LLANçA
Registre d'Entitats locals: 01170926



AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALT EMPORDÀ)

JOSEFA mAR
Consell de
08015 BARC
=========

��===:I.i

, per a prendre part a les

que se celebraran a Llançà els dies 22 de

d'enguany.

DEC R E T.- A la vila de Llançà, a setze de maig de mil'" nou

"', �

\ \

'\
\,

';,�

\ "�
JOSEFA Jl¡TARTINEZ QDES ' A

FIRES D'ARTES�IA --

juliol i 23 d

\ost
�
\

cents noranta-quatre.

En relaci6 amb la sol.licitud del Sr./a.

Aquesta Alcaldia,

DECRETA

Primer.- CONCEDIR al Sr./a. JOS "FA MARTINEZ QUESADA \
cia per ocupar la via pública durant les FIRES D'ARTESANIA d

guany, amb una ocupaci6 de
2 metres.

Segon.- CONDICIONAR l'esmentada llicència al paga.ment previ de

pessetes, de conformitat amb l'Ordenança Fis�al5.000'
núm. 5.4 aprovada per aquest Ajuntament.

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

L' Davant meu

./

,..

Av.Europan.037 • Te!-.972/380181 • Fax972/381258 • 17490UANÇA
Registre d·Entitats Locals: 01170926
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\

AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALT EMPORDÀ)

DEC R E T.- A la vila de Llançà, a setze de maig de mil nou

cents noranta-quatre.

En relaci6 amb la sol.licitud del Sr./a. ARTESANS l CREADORS

SANT JORDI ' per a prendre part a les FIRES D'ARTESANIA --

que se celebraran a Llançà els dies 22 de juliol i 23 d'agost
d'enguany.

Aquesta Alcaldia,

DECRETA

Primer.- CONCEDIR al Sr./a. ARTESANS I CREADORS ST. JORDIllicèg
cia per ocupar la via pública durant les FIRES D'ARTESANIA d'en
guany, amb una ocupaci6 de 80 metres.

Segon.- CONDICIONAR l'esmentada llicència al pagament previ de

45.500'- pessetes, de conformitat amb l'Ordenança Fiscal
núm. 5.4 aprovada per aquest Ajuntament.

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

Davant meu

EL SECRET ARI,

\
\

"-:..

Av. Europa n.O 37 • Te!..972/380181 • Fax §-.72/381258 • 17490 LLANçA
Registre d'Entitats locals: 011709¿S



ROSA ALBIOL
GRUP ARTES
Trav •. de G
08025 BARC
=========AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

DEC R E T.- A la vila de Llançà, a setze de maig de mil nou

cents noranta-quatre.

En relaci6 amb la sol.licitud del Sr./a. GRUP ARTESA CATALA
, per a prendre part a les FIRES D'ARTESANIA -

que se celebraran a Llançà els dies 22 de juliol i 23 d'agost
d'enguany. \

Aquesta Alcaldia,

DECRETA
\

\

Primer.- CONCEDIR al Sr./a. GRUP ARTESA CATALA llicèn

cia per ocupar la via pública durant les FIRES D'ARTESANIA d'en
::.guany, amb una ocupaci6 de 12 metres ¡¡

Segon.- CONDICIONAR l'esmentada llicència al pagament previ de

11.500'- pessetes, de conformitat amb l'Ordenança Fiscal

núm. 5.4 aprovada per aquest Ajuntament.

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

Davant meu

",..
� -.... Av, Europa n,o 37 • Te!-,972/380181 • Fax 972/381258 • 17490 LlJ\NçA
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Aquesta Alcaldia,

VICi�NTE PER�Z
Ctra. �staci

AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPOROÀ)

JJ�£�:=��=�L�s�=E

DEC R E T.- A la vila de Llançà, a setze de maig de mil nou

cents noranta-quatre.

En relaci6 amb la sol.lici tud del Sr./a. VICENTE P'REZ Plf;-EI O
, per- a prendre part a 1 es FIRES D'ARTESANIA __

que se celebraran � Llançà els dies 22 de juliol i 23 d'agost
d' enguany.

DECRETA:

Primer. - CONCEDIR al Sr./a. VIC-;NTE P,_,R....,Z PIn IRO llicèn
cia per ocupar la via pública durant les FIRES D'ARTESANIA d'en
guany, amb una ocupaci6 de 4 metres.

Segon.- CONDICIONAR l'esmentada llicència al pagament previ de---

pessetes, de conformitat amb l'Ordenança Fiscal8 .. 000'-
núm. 5.4 aprovada per aquest Ajuntament.

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

Davant meu

......

Av. Europa n.o 37 • Te-, 972/380181 • Fax 972/381258 • 174§,g LLANçA
Registre d'Entitats locals: 01170926 ;' �,,;.'"
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4]> AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORoA¡

Puigcogul,
17244 CASS
====::::====

DEC R E T.- A la vila de Llançà, a setze de maig de mil nou

cents noranta-quatre.

En relaci6 amb la sol.licitud del Sr./a. ARIEL RIVADENElRA
, per a prendre part a les FIRES D'ARTESMfIA

que se celebraran a Llançà els dies 22 de juliol i 23 d'agost
d

"

enguany.

Aquesta Alcaldia,

DECRETA

Primer. - CONCEDIR al Sr./a. A...TUEL RIVADENElRA llicèn
cia per ocupar la via pública durant les FIRES D'ARTESANIA d'en

..

guany, amb una ocupac í.ó de 3 metres. '

Segon.- CONDICIONAR l'esmentada llicència al pagament previ de---

8.000-- pessetes, de conformitat amb l'Ordenança Fiscal

n6m. 5.4 aprovada per aquest Ajuntament.

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

Davant meu

ECRETARI,

.....

Av. Europa n.o 37 • Tek 972/380181 • Fax 972/381258 • 17490 LlANçA
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ENRIQUE PAS

, Castellar,AJUNTAMENT DE LLANÇA (ALTEMPOROA)
INTERIOR I-I-:"'__���
=====c::== 6

DEC R E T.- A la vila de Llançà, a setze de maig de mil nou

cents noranta-quatre.

En relaci6 amb la sol.licitud del Sr./a. i

ENRIQUE rASARELLO BERRUTTI
, per a prendre part a les FIRES D'ARTESMfIA --

que se celebraran a Llançà els dies 22 de juliol i 23 d'agost
d'enguany.

Aquesta Alcaldia,

DECRETA

Primer.- CONCEDIR al Sr./a·ENRIQUE PAS��ELLO BERRUTTI llicèn

cia per ocupar la via pública durant les FIRES D'ARTESANIA d'en

guany, amb una ocupaci6 de 4 metres. i

Segon.- CONDICIONAR l'esmentada llicència al pagament previ de---

8.000'- pessetes, de conformitat amb l'Ordenança Fiscal

núm. 5.4 aprovada per aquest Ajuntament.

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

Davant meu

EL SECREr ARI,

./

.",.

Av. Europa n,? 37 • T�. 972/380181 • Fax 972/381258 • 17490 LLANçA
Registre d·Entitats Locals: 01170926
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<iY> AJUNTAMENT DE LLANÇÀ IALTEMPORDÀ¡

DEC R E T.- A la vila de Llançà, a setze de maig de mil nou

cents noranta-quatre.

En relaci6 amb la sol.licitud del Sr./a. ASSOCIACIO ESPANYIDLA

CONTRA EL CANCER ' per a prendre part a les FIRES D'ARTESANIA -

que se celebraran a Llançà els dies 22 de juliol i 23 d'agost
d' enguany.

AQuesta Alcaldia,

DECRETA

Primer.- CONCEDIR al Sr./a. ASSOSIACIO ESPANYOLA CANCER llicèn
cia per ocupar la via pública durant les FIRES D'ARTESANIA d'en

guany, amb una ocupaci6 de 5 metres.

Segon.- CONDICIONAR l'esmentada llicència al pagament previ de

_ _ _ _ _ pessetes, de conformitat amb l'Ordenança Fiscal

núm. 5.4 aprovada per aquest Ajuntament.

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

Davant meu

SECRETARI,

..

,.

Av. Europa n.O 37 • Te.!..972/380181 • Fax 972/381258 .• �7490 LU\NçA
Registre d·Entitats Locals: 01170926



AJUNTAMENT DE LLANÇÀ

DEC R E T.- A la vila de Llançà, a setze de maig de mil nou

cents noranta-quatre.

En relaci6 amb la sol.licitud del Sr./a. ��\LIA PAU BUCH
, per a prendre part a les FIRES D'ARTESMfIA

que se celebraran a Llançà els dies 22 de juliol i 23 d'agost
d'enguany.

Aquesta Alcaldia,

DECRETA

Primer.- CONCEDIR al Sr./a. AMALIA PAU BUCH llicèn

cia per ocupar la via pública durant les FIRES D'ARTESANIA d'en

guany, amb una ocupaci6 de 2 metres.

Segon.- CONDICIONAR l'esmentada llicència al pagament previ de

5.000'- pessetes, de conformitat amb l'Ordenança Fiscal

núm. 5.4 aprovada per aquest Ajuntament.

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

CALDE, Davant meu

EL SECREl' ARI,

"�.

Av. í§;,!ropa n.o 37 • Te!-.972/380181 • Fax 972/381258 • 17490 LLANçA
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AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALT EMPORDÀ)

DEC R E T.- A la vila de Llançà, a setze de maig de mil nou

cents noranta-quatre.
/

En relaci6 amb la sol.licitud del Sr./a. JOSSP PAU CO�œANY
, per a prendre part a les FIRES D'ARTESMfIA

que se celebraran a Llançà els dies 22 de juliol i 23 d'agost
dJenguany.

Aquesta Alcaldia,

DECRETA

Primer. - CONCEDIR al Sr./a. JOSEr PAU COtIPAtTI llicèn
f cia per ocupar la via pública durant les FIRES D' ARTESlŒIA d' en

guany, amb una ocupaci6 de
2 metres.

Segon.- CONDICIONAR l'esmentada llicència al pagament previ de

pessetes, de conformitat amb l'Ordenança Fiscal5.000'
núm. 5.4 aprovada per aquest Ajuntament.

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

Davant meu

EL SECRET ARI,

..•

Av. Europa n.O 37 • Te!-.972/380181 • Fax 972/381258·""'· 17490 LlANçA
Registre d'Entitats locals: 01170926
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JULIA SISI P
Ciutadans, 1

AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ) J¡���=g���N=:±����

DEC R E T.- A la vila de Llançà, a setze de maig de mil nou

cents noranta-quatre.

En relació amb la sol.licitud del Sr./a.
GRUP DE BROCANTERS DE

GIRONA ' per a prendre part a les FIRES D'ARTESANIA --

que se celebraran a Llançà els dies 22 de jü�iol i 23 d'agost
d

"

enguany.

Aquesta Alcaldia, \
DECRETA

Primer.- CONCEDIR al Sr./a.
GRUP DE BROC&�TERS DE GIRONA ll�ègcia per ocupar la via pública durant les FI?3S D'ARTESANIA d eg

guany, amb una ocupació de metres.
40

Segon.- CONDICIONAR l' esmentada llicència al pagament previ de

pessetes, de conformitat amb l'Ordenança Fiscal
2,5.500'-

numo 5.4 aprovada per aquest Ajuntament.

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

Davant meu

EL SEC:{ETARI,

.....

Av:-...C:uropanoo37 • Te�.972/380181 • Fax972/381258 • 17490UANÇA
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AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPOROÀ) 1.

DEC R E T.- A la vila de Llançà, a setze de maig de mil nou

cents noranta-quatre.

En relaci6 amb la sol.licitud del Sr./a.
MARINA BiilltiEOODA POL

, per a prendre part a les FIRES D'ARTESMfIA
que se celebraran a Llançà els dies 22 de juliol i 23 d'agost
d'enguany.

Aquesta Alcaldia,

DECRETA:

Primer. - CONCEDIR al Sr./a. .TARlNA BABSEGODA POL llicèn
cia per ocupar la via pública durant les FIRES D'ARTESANIA d'en
guany, amb una ocupaci6 de

5
metres.

Segon.- CONDICIONAR l'esmentada llicència al pagament previ de

pessetes, de conformitat amb l'Ordenança Fiscal8.000'"-
núm. 5.4 aprovada per aquest Ajuntament.

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

Davant meu

EL SECRETARI,

....

Av.Europan.o37 • Te:..972/380181 • Fax972/381258 • 17490LLANçA
Registre d'Entítats locals: 01170926



� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

DEC R E T.-

a) La durada del càrrec serà fins que
del mandat de l'Alcaldia. No obstant,
del propi nomenat, podrà decretar-se el
moment.

es produeixi l'expiració
per voluntat municipal o

cessament en qualsevol

A la Vila de Llançà, a vint-i-quatre de maig de mil
nou-cents noranta quatre.

vist el que determina l'article 9 del Decret 214/90
pel qual s'aprova el Reglament de personal al servei de les
Entitats Locals, aquesta Alcaldia HA RESOLT:

ir. NOMENAR el Sr. LLurs SOLA i VERDAGUER, Coordinador
de Cultura d'aquest Ajuntament, amb plena capacitat de gestió,
d'acord amb les directrius de l'Alcaldia i del Regidor delegat de
Cultura, amb les condicions que a continuació es detallen:

b)- El desenvolupament del càrrec serà sense retribució
económica, encara que tindrà dret a rescabalar-se de les despeses
que justifiqui com a conseqüència del desenvolupament de la seva

funció.

2n. DONAR COMPTE del present Decret a l'Ajuntament ple
i a la Comissió de Govern a la primera sessió que celebrin.

Davant meu:

El Secretari,

Ho mana i signa el Sr. Alcalde, en la data al principi
assenyalada, davant meu el Secretari, que dono fe.

Av. Europa n.o 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 vint-i-quatre de maig de mil
nou-cents noranta quatre.

En relació amb l'expedient que es tramita per la
concessió de llicència provisional per la construcció d'una pista
de tenis a instancia del Sr. Joaquim Falcó i Castelló, i vist
l'escrit de la Comissió d'Urbanisme de Girona, comunicant
l'informe previ preceptiu, aquesta Alcaldia HA RESOLT:

ir. DONAR TRASLLAT al Sr. JOAQUIM FALCO i CASTELLO en

relació amb la seva petició de data 25-1-94, d'una còpia de
l'informe desfavorable emés per la Comissió d'Urbanisme de Girona
en sessió del dia 27-4-94 del Projecte per la construcció d'una
pista de tenis que promou Construccions Cameron, S.L. en el
terreny classificat com a sòl urbanitzable programat a l'Avinguda
Pau Casals.

2n. DONAR el tràmit de vista i audiència al
sol.licitant, perqué en el termini màxim de quinze dies, pugui
al.legar i presentar els documents i justificacions que estimi
convenients.

Ho mana i signa el Sr. Alcalde, Sr. Josep M. Salvatella
i Suñer, en la data referida anteriorment, davant meu el
Secretari de que dono fe.

L'A calde,

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



.,TDA� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ IALTEMPORDÀ)

._�"\",,,,,,".,.,,,,,,,,.,,., ..

L'lItre. Sr. Alcalde-President de l'AJUNTAMENT DE
LLANÇA, en data 24-5-94. ha dictat el Decret-Resolució del
contingut literal següent:

"D E CRE T.-

A la Vila de Llançà, a vint-i-quatre de maig de mil
nou-cents noranta quatre.

Vist el que determina l'article 9 del Decret 214/90
pel qual s'aprova el Reglament de personal al servei de les
Entitats Locals, aquesta Alcaldia HA RESOLT:

ir. NOMENAR el Sr. LLUIS SOLA i VERDAGUER, Coordinador
de Cultura d'aquest Ajuntament, amb plena capacitat de gestió,
d'acord amb les directrius de l'Alcaldia i del Regidor delegat de
Cultura, amb les condicions que a continuació es detallen:

a) La durada del càrrec serà fins que
del mandat de l'Alcaldia. No obstant,
del propi nomenat, podrà decretar-se el
moment.

es produeixi l'expiració
per voluntat municipal o

cessament en qualsevol

b)- El desenvolupament del càrrec serà sense retribució
económica, encara que tindrà dret a rescabalar-se de les despeses
que justifiqui com a conseqüència del desenvolupament de la seva

funció.

2n. DONAR COMPTE del present Decret a l'Ajuntament Ple
1 a la Comissió de Govern a la primera sessió que celebrin.

Ho mana i signa el Sr. Alcalde, en la data al principi
assenyalada, davant meu el Secretari, que dono fe."

El que trallado a Vosté pel seu coneixament i efectes.

Llançà, 24 de maig de 1.994.

SR. LLUIS SOLA i ERDAGUER. INTERIOR.

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



<rIJ> AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀJ

D � e R E T.- A la vila de Llançà a vint-i-quatre de maig
de mil nou-cents noranta-quatre.

Aquesta Alcaldia en ús de les f'ac ul, tats que li confereix
la legislaci6 vigent,

VIST l'informe emès en data 24 de maig de 1.994 per la Po
licia Local d'aquest Ajuntament, en el que s'acredita que
el Sr. ALEJANDRO DARDER GRANOLLERS, titular del 3ar-Restau
rant "Felip" situat a la Plaça Major nGB. 4, ha cOl.locat
un tendal adosat a la façana de la torre romànica.

1r.- REQUERIR al senyor ALEJANDRO DARDER GRANOLLERS perquè
immediatament a la rebuda del present escrit nrocedeixi a

retirar el tendal adosat a la façana de la torre romànica.

BA RESOLT:

2n.- ADVERTIR al senyor DARDER que en cas d'inco�pliment -

del requerit en el termini assenyalat, es procedirà a reti
rar el tendal pels corresponents serveis municipals, fent
ús del sistema- d

"

exec uc
í ó subsidiària amb les d e soe s e s a -

càrrec del Sr. Darder, i se'n donarà compte al Juijat d'Ins
trucci6 de Guàrdia de Figueres als efectes penals que pro
cedeixin, per desobediència a l'Autoritat municipal.

3r.- NOTIFIQUI'S La present r-e so.Luc í.ó a 1 'interessat, amb
indicaci6 dels recursos que pot interposar, òrgans i termi
nis p9r a interposar-los.

Ho mana i signa en Josep NI. Salvatella i Suñer, _f,.lcalde
President de l'Ajunta"Ilent de Llançà, en el lloc i data al

principi assenyalats, davant meu, el Secretari que certifi
co.

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



VISTA la instància de les Sres. MAGDALENA, ALBERTA
i NURIA MALIJOL BOSCH, en representació de EL CAMP, S. C., re

gistrada en aquestes dependències en data 6.06.94, núm. --

1971, aquesta Alcaldia R� RESOLT:

Mt

4D> AJUNTAMENT DE LLANÇA (ALTEMPORDÀ)

DEC R E T.- A la vila de Llançà, a set de juny de

mil nou-cents noranta-quatre.

I
DONAR-SE PER ASSABENTAT que le� Sres. MAGDALENA, �

BERTA i NURIA MALLOL BOSCH procediranl a l'inici de la seva

activitat de la temporada 1.994, cons�stent en parc d'atra£
cions infantil i bar, situat a l'Av. Pau Casals núm. 11, -

el proper dia 1 de juliol.

Ho mana i signa en Josep M. Sa¡vatella i Suñer, Al

calde-President de l'Ajuntament de Llançà, en el lloc i d�

Davant meu

EL SECRETARI,

,

ta assenyalada al principi, davant meu, el Secretari que _

certifico.

Av. Europa n.O 37 • Tel. 972/380181 • Fax 972/381258 • 17490 LLANÇA
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<Q!> AJUNTAMENT DE LLANÇA (ALTEMPOADÀ¡

!
I

DEC R E T.- A la vila de L+ançà a vuit de juny
de mil nou-cents noranta-quatre.

I

Un cop vist l'informe emès alFigueres per la Po-

nència Tècnica del Consell Comarcal de l'AIt Empordà, en -

data 01.06.94, en tràmit de qualificaci6 de la sol.licitud
de Ll.í.cêno â.a municipal incoada per MIGUEL MERCADO ALVAREZ,
per a la instal.laci6 d'una XARCUTERIA al carrer Pilota -

núm. 8, segons el qual hom procedeix a qualificar l'esmen
tada activitat com a potencialment MOLESTA, informant-la
FAVORABLEMENT amb condicions.

AQUESTA ALCALDIA,

DECRETA:

Primer.- CONCEDIR al senyor MIGUEL MERCADO ALVA
REZ llicència d'instal.laci6 d'una XARCUTERIA al carrer Pi
lota núm. 8.

�g£g.� CONDICIONADA:
1.- En la visita de comprovaci6, s'aportarà el -

carn·èt'�··de manipulador d'aliments.
2.- A l'acompliment de les mesures correctores -

que figuren en el projecte tècnic de l'expressada activitat
uni t:;a l'experild.ent i les assenyalades pels tècnics munici

pals.

En cap cas es podrà començar a exercir l'activi
tat abans d'haver-se obtingut l'acta de comprovaci6 favora
ble.

Per obtenir. aquesta acta el peticionari haurà de

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

d'inspecci6. A la sol.licitud s'acompanyarà una certifica
ci6 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.

Av. Europa n.O 37 • Tel. 972/380181 • Fax 972/381258 • 17490 LLANÇA
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<Q!> AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPOROÀ¡

Les obres i treballs d'instal.laci6 dels condici£
nants anteriors hauran d'estar acabats dintre del termini -

d'un mes, comptat des de la data de la rebuda de la present
resol uc í.ó ,

NOTIFIQUI'S a l'interessat el present decret ---

d 'aquesta Alcaldia, indicant els recurs'os que hi correspon
guí.n,

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

L
'

ALCALDE, ú..cd ....,J Bavant meu

SECRETARI,

Av.Europa n.v sr • Tel. 972/380181 • Fax972/381258 • 17490LLANÇA
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Mt

� AJUNTAMENT DE LLANÇA (ALTEMPORDÀ)

DEC R E T.- A la vila de Llançà a vuit de j uny
de mil nou-cents noranta-q��tre.

;

.
VIST l'informe emès a Figueres per la Ponència

Tècnica Comarcal, en data 1.06.94, en tràmit de qualifi
cació de la sol.licitud de llicència municipal incoada -

per RAFAELA ANNUNZIATA, por a La INSTAr�.1ACIO D 'UN LOCAL
DESTINAT A PREPARACIO DE PIZZES PER EMPORTAR al carrer -

Castellar núm. 36, segons el qual hom procedeix a qualifi
car l'esmentada activitat com a potencialment MOLESTA, i!iformant-la FAVORABLRM1mT amb c ondí.c í.orie ,

AQUESTA AJJCALDIA,

DEC RET A :

Per obtenir aquesta acta el peticionari haurà -

de sol.licitar de l'Ajuntament que efectui l'oportuna vi
sita d'inspecció. A la sol.licitud s'acompanyarà una cer
tificació del Tècnic Director de les obres i instal.la--
cions, en la que s'especifiqui la conformitat de les ma-
teixes a la llicència que les ampara.

Primer.- CONCEDIR a la Sra. RAFAELA ANNUNZIATA
llicència d 'INSTAL.LACIO D'UN .LOCAL DESTINAT A PREPARACIO
DE PIZZES P8R EMPORTAR, ,1.1 carrer Castellar núm , 36.

Segon.- CONDICIONADA:
1:--ra-xemeneia sobresortirà 1,5 m., com a mi-

nim, de les cobertes veines i de la prbpia.
2.- En la visita de comprovació s'aportarà car

net de manipulador d'aliments.
3.- A l'acompliment de les mesures correctores

que figlITen en el projecte tècnic de l'expressada activi
tat 1Jnit a l'expedient i les assenyalades pels tècnics mg
nicipals.

En cap cas es podrà començar a exercir l'activi
tat abans d'haver-se obtin�ut l'acta de comprovaci6 favo=
rable.

Les obres i treballs d'insta1.laci6 dels condi
cionants anteriors hauran d'estar acabats dintre elel ter
mini d'un mes, comptat des de la data de la rebuda de la
present reso1uci6.

NOTIFIQUI'S a l'interessat el present decret -

d'aquesta Alcaldia, indicant els recursos que hi corres-
ponguin.

AvEuropa n.P B? • Tel. 972/380181 • Fax972/381258 • 17490LLANÇA
Registre d'Entitats Locals: 01170926
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Davant meu

I SECRETARI,

Manat i signat pel senyor Alcalde en el lloc i da
ta assenyalats al principi, davant meu, el Secretari que cer

tifico.
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DEC R E T.-

A la Vila de Llançà, a catorze de juny de mil nou-cents
noranta quatre.

Davant l'impediment temporal per desenvolupar les
funcions d'Alcalde com a conseqüencia de les lesions produïdes en
a6cident de trànsit, a llampar de l'article 47 del Reglamento de
Organizacion, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Estidades
Locales, aquesta Alcaldia HA RESOLT:

Primer: DELEGAR a favor del Primer Tinent d'Alcalde,
Sr. JAUME COLL i SOLA les atribucions i funcions d'Alcalde de
l'AJUNTAMENT DE LLANÇA, mentre duri l'impossibilitat d'exercir el
càrrec.

donar-ne
celebri.

Segon: PUBLICAR aquesta
compta a l'Ajuntament Ple

Resolució en el
a la primera

B.O.P. i
sessió que

Tercer: NOTIFICAR al Sr. JAUME COLL i SOLA el present
Decret pel seu coneixament i efectes.

Ho mana i signa el Sr. Alcalde, JOSEP M. SALVATELLA i
SUÑER en la data abans esmentada.

L' lcalde,

AvEuropa n.v S? • 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 vint de juny·
de mil nou-cents noranta-quatre.

D'acord amb l'informe emès per l'Arquitecte Asses
,-

sor Municipal de data 26.05.94, en relaci6 a la INSTAL.LACIO

D 'EMI\�AGATZA.l'v1ATGE r DISTRIBUeIO DE G.L. r, A UN HABITATGE, si-

tuat al carrer Jaume Balmes núm. 8, del qual és titular la -

Sra. ROSARIO POL DIUl\ŒNGE.

DECRETO:

Brimer.- ATORGAR llicència municipal de funciona-
ment de l'activitat d'ENTh1AGATZAMATGE l DISTRIBUeIO DE �.L.P.

A UN HABITATGE, situat al carrer Jaume Balmes nÚID.S, pel fet -

d'haver-se complert els requisits i adoptat les mesures corre£
tores adeqUades.

Segon.- Comunicar aquest decret a la Delegaci6
Territorial a Girona del Departament de Medi Ambient de la Ge

neralitat de Catalunya.

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 certifi-

co.

!-e;. I . Davant meu

SECRETARI,

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 vint-i-tres
de juny de mil nou-cents noranta-quatre.

D'acord amb l'informe emès per l'Arquitecte-Asses
sor Municipal de data 26-05-94, en relaci6 a la instal.la

ci6 d'UNA CASA DE COLONIES, situada al carrer La Uni6 núm.

10, del que és titular COLONIES ROSA DELS VENTS, S.A.

DECRETO:

Primer.- ATORGAR a COLONIES ROSA DELS VENTS,S.A.
llicència municipal d'obertura i funcionament de l'activi
tat de CASA DE COLONIES al carrer La Uni6 núm. 10, pel fet

d'haver-se complert els requisits i ad�yat les mesures

correctores adeqUades.

Segon.- CONDICIONAR l'esmentada llicència a la

instal.laci6 d'un hidrant de 100 mm. � en el termini d'un

mes. El lloc d'ubicaci6 i les característiques seran asse

nyalades pels Serveis Tècnics Municipals.

Tercer.- Comunicar aquest decret a la Comissi6 -

d'Indústries i Activitats Classificades del Departament de

Medi Ambient.

Ho mana i signa en Jaume Coll i Solà, Alcalde en

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

principi assenyalats, davant meu, el Secretari que certifi

co.

Davant meu

L SECRETARI,

Av. Europa n.O 37 • Tel. 972/380181 • Fax 972/381258 • 17490 LLANÇA
Registre d·Entitats locals: 01170926
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DEC RET .- A la vila de Llançà, a quatre de juliol de
mil nou-cents noranta-quatre.

VISTA la documentaci6 obrant en aquestes dependències muni
cipals, en la que s'acredita que el Sr. FRANCISCO LOPEZ CA
SANUEV,A ve ocupant la 4ia pública en el carrer Miranda núÏñ.
10, sense la preceptiva llicència municipal.

ATES que el Sr. LOPEZ té pendent de pagament la liquidaci6
del preu públic per Ocupaci6 de la Via Pública de l'any --

1.993.

Aquesta Alcaldia, HA RESOLT:

1r.- REQUERIR al Sr. FRANCISCO LOPEZ CASANUEVA perquè en el
termini de TRES DIES faci efectiu el deute que té amb l'Ajun
tament corresponent a l'ocupaci6 de la via pública de l'any-
1.993, en cas contrari, es denegarà la sol.licitud d'enguany
per a ocupar la via pública.

2n.- ADVERTIR al Sr. LOPEZ que l'incompliment de qualsevol
determinaci6 del present decret, comportarà la retirada per
part dels serveis municipals dels elements que es trobin a
la via pública, sense perjudici d'iniciar el corresponent -

expedient sancionador.

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

de l'Ajuntament de Llançà, en el lloc i data al princ�p� a§
senyalats, davant meu, el Secretari de que dono fe.

Davant meu

ECRETARI,



2n. AGRAtR
desenvolupada durant el
l'Alcaldia.

al Sr. JAUME

període que

COLL i
ha estat

SOLA
al

la tasca
front de

Mt

4!J> AJUNTAMENT DE LLANÇA IALTEMPORDA¡

DEC R E T.-

A la Vila de Llançà, a SlS de juliol de mil nou-cents
noranta quatre.

Superats els impediments que varen motivar la
delegació de les funcions d'Alcalde i vist l'article 116 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de
las Entidades Locales, aquesta Alcaldia HA RESOLT:

1r. REVOCAR la delegació a favor del Primer Tinent
d'Alcalde Sr. JAUME COLL i SOLA de les atribucions i funcions
d'Alcalde de l'AJUNTAMENT DE LLANÇA, atorgada en virtud de Decret
de del dia 15 de juny nd'enguany.

Davant meu:

SECRETARI,

3r. NOTIFICAR al Sr. JAUME COLL i SOLA el present
Decret pel seu coneixament i efectes.

Ho mana i signa el Sr. Alcalde, JOSEP M. SALVATELLA i
SUÑER en la data abans esmentada.

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



a) Que
primera
relació

els habitatges pels quals se sol.licita
utilització, compleixen els requisits i
amb la modificació que ha ocasionat la

llicència de
no guarden

suspensió de

DEC R E T.-

� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ¡

A la Vila de Llançà, a vuit de juliol de mil nou-cents
noranta quatre.

VIST el recurs presentat pel Sr. JOSE ANTONIO LLARIO
FERRER actuant en nom i representació de FRONT MEDITERRANIA,
S.A., registrat en aquestes dependencies municipals en data 22
d'abril d'enguany, Registre d'Entrades nº 1.423, contra el Decret
de l'Alcaldia-presidencia d'aquest Ajuntament del dia 16 de març
de 1.994, pel qual es denega la llicencia de primera ocupació de
l'edifici situat a la cantonada formada pels carers Sant Miquel
de Colera i Urgell.

RESULTANT que el recurrent esencialment basa les seves

al.legacions:

llicència.

b) Que la modificació d'obra realitzada consisteix en una càmara
buida, quina funció única es preservar les humitats i
filtracions, per lo que no ha de tenir incidències urbanístiques
d'il.legalitat; i que d'existir infracció, en cap cas procedeix
la suspensió de llicència d'obres.

c) L'existencia de la càmara que ha motivat la denegació de
llicència de primera ocupació, està d'acord amb la normativa del
Pla de 1.983 L modificació de 1.986 ja que no forma part del
sótano i que la seva exclusiva funció es técnica, d'aillament
d'aigües soterranies. Enten que el pla de 1.993, no pot
aplicar-se amb caràcter retroactiu.

Av. Europa n.o 37 • Tel. 972/380181 • Fax 972/381258 • 17490 LLANÇA
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d) S'infringeix el principi de legalitat i seguretat jurídica.

e) Que el Decret recorregut no te motivació que justifiqui les
denegacions de primera ocupació i eixecament de suspensió de
llicència.

1er. ESTIMAR PARCIALMENT el recurs ordinari interposat
contra el Decret de l'Alcaldia de data 16 de març de 1.993 i
atorgament de la llicència de primera ocupació de l'inmoble,
sempre i quant s'incorpori a l'escriptura de declaració d'obra
nova i constitució del règim de Propietat Horitzontal de
l'edifici de referència, la prohibició de destinar l'espai
indegudament construit a un ús privatiu o colectiu propi de sòtan
i per tant la prohibició d'ocupació del mateix, tot fent-se
referència a aquest extrem també en els Estatuts de la Comunitat

VIST l'informe emés per l'Advocat Assessor, aquesta
Alcaldia HA RESOLT:



4D> AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

de Propietaris de l'Edifici, per la qual cosa haurà de substituir
la porta d'accés de la cambra objecte de recurs, per una finestra
reixada de 40 x 40 cm.

Davant meu:

2on. AIXECAMENT de la mesura de paralització de les
obres a la vista del cumpliment de les obligacions imposades a

l'article 254 apartat tercer del Decret legislatiu 1/90 de 12 de
juliol, i ordre de tramitar la documentació técnica acompanyada
al recurs ordinari mitjançant expedient de legalització de les
obres efectivament executades sense ajustar-se a Projecte.

3r. INICIAR EXPEDIENT per l'imposició d'una sanció del
5 % del valor de l'obra indegudament executada, al Promotor i al
director de les mateixes, en aplicació de l'article 82 del
Reglament de Disciplina Urbanistica.

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.

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

VIST l'expedient que es tramita en relaci6 amb la sol.li
citud del Sr. JOSEP PEREZ CAILLA, en representaci6 de PU
PACUSTIC, S.L., per l'obertura d'un local destinat a SALA
DE FESTES, situat a l'Av. Pau Casals núm. 25-27.

VIST j'informe emès per l'Arquitecte Sr. Ricard Fina Segu
ra enida.ta 6-7-94,

Aquesta Alcaldia, HA RESOLT:

ATORGAR aut ori tzaci6 provisional d
"

obertura de La SALA DE
FESTES situada a l'Av. Pau 6asals núm. 25-27, a nom del -

senyor JOSEP PEREZ CAILLA, en representaci6 de PUPACUSTIC,
S.L., amb els ·segUents condicionants:

Primer.- En el termini de QUINZE DIES haurà d'aportar plà
nol de l'estat actual del local, justificaci6 de la solu
ci6 adoptada per resoldre els problemes d'acústica i justificaci6 dels materials utilitzats pel que fa referència al
terna d'incendis.

Segon.- COffiBlir estrictament èls horaris de tancament, ai
xí corn les Ordenances Municipals sobre sorolls.

v

Tercer.- Complir les mesures correctores que figuren en el
projecte presentat, així corn les condidions que figuren en
La Llei sobre Policia de 1 'espectacle, ;les activitats re-
creatives i els establiments públics i �altres disposicions
legals d'aplicaci6.
Quart.- La validesa de la present llic�ncia és pel termini
de SIS MESOS, a partir del dia de la data, transcorregut
el qual s'entendrà la llicència definitivament caducada.

I
Ho mana i signa en JOSPE M. SALVATELLA i SUÑER, Alcalde
President dà l'Ajuntament de Llançà, en el lloc i data al
prinoipi assenyaLats, davant meu, el Secretari que certifi
co.

Av, Europa n,O 37 • Tel. 972/380181 • Fax 972/381258 • 17490 LLANÇA
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DEC R E T.-

VIST l'escrit del Sr. FRANCESC FABREGA i BOSCH, actuant
en representació de la Comissió de les Festes del Carme,
registrat en aquestes dependencies en data 15 de juliol
d'enguany, sol.licitant permís municipal per la celebració de
Ball durant la Festa.

VIST l'article 9é. de la Llei
l'espectacle, les activitats recreatives i
publics, aquesta Alcaldia HA RESOLT:

sobre policia de
els establiements

AUTORITZAR a la COMISSIO DE FESTES DEL
celebració del Ball de Nit pel Conjunt TRAILER el
juliol, en el Passeig Marítim, davant la Casa del Mar.

CARME la
dia 16 de

Ho mana i signa el Sr.Alcalde, a Llançà, a quinze de
juliol de mil nou-cents noranta quatre.

Davant meu:
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DEC R E T.-

A la Vila de Llançà, a qUlnze de juliol de mil
nou-cents noranta quatre.

Davant l'impediment temporal del Regidor VICENÇ
PUMAREDA i CASTELLO de desenvolupar les funcions que te
delegades, co a conseqüencia de les lesions produïdes en

accident de trànsit, a l'empara de l'article 47 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Règimen Jurídico de las Entidades
Locales, aquesta Alcaldia, HA RESOLT:

Primer: Delegar a favor del Regidor Sr. CARLES DAVESA i
SUREDA les funcions dintre l'àmbit d'Ensenyament.

Segon: Delegar a favor del Regidor Sr. JOSEP SERRADELL
i PACAREU les funcions dintre l'àmbit de Comerç i Turisme.

Tercer: Publicar aquesta Resolució en el BOP i donar-ne
compta a l'Ajuntament ple a la primera sessió que celebri.

Ho mana i signa el Sr.Alcalde, Josep M. Salvatella i
Suñer, a Llançà, en la data abans esmentada.

Av. Europa n.? 37 • Tel. 972/380181 • Fax 972/381258 • 17490 LLANÇA
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DEC R E T.- A la vila de Llançà, a dinou de

juliol de mil nou-cents noranta-quatre.

D-acord amb l-informe emès per

l-Arquitecte-Assessor Municipal de data 12-07-1994, en

relaci6 a la instal.laci6 de XURRERIA, situada al carrer

Castellar núm. 1, de la qual és titular la Sra. ANNE-MARIE

VELARTE COLLADO.

DECRETO:

Primer.- ATORGAR llicència municipal
d-OBERTURA l FUNCIONAMENT de I-activitat de XURRERIA al

carrer Castellar núm. 1, pel fet d-haver-se complert els

requisits i adoptat les mesures correctores adeqüades.

Segon.- Comunicar aquest decret a la Ponència

Tècnica Comarcal del Consell Comarcal de l-Alt Empordà i als

Serveis Territorials del Joc i de l-Espectacle.

Ho mana i signa en JOSEP M. SALVATELLA i

SU�ER, Alcalde-President de l-Ajuntament de Llançà, en el

lloc i data al principi assenyalats, davant meu, el

Secretari que certifico.

Davant meu,

Av.Europan.037. Tel. 972/380181 • Fax972/381258· 17490LLANÇA
Registre d'Entitats Locals: 01170926
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DEC RET A la vila de Llançà, a

vint-i-vuit de juliol de mil nou-cents noranta-quatre.

VIST I-escrit del Sr. JOSE Ma. SOTERAS

DOMENECH, en representació de C.B.S. PROMOCIONES S.L., de

data 2-6-94, núm. 1933 del Registre d-Entrada, referent a

les filtracions d-aigües fecals procedents del pou mort de

la parcel.la veïna, situada al carrer Sant Pau núm. 23.

ATES que l-Arquitecte-Assessor Municipal en

I-informe de data 28-06-94 fa constar que les filtracions es

produeixen degut a que la vivenda del Sr. WERNER KISING no

està connectada a la xarxa general de clavegueram.

Aquesta Alcaldia, HA RESOLT:

Primer.- REQUERIR al Sr. WERNER KISING, propi
etari de la finca situada al carrer Sant Pau núm. 2, a fi

que en el termini d-UN MES procedeixi a solucionar les
anomalies que provoquen les filtracions d-aigües residuals a

I-immoble situat al carrer Sant Pau núm. 29.

Segon.- ADVERTIR al Sr. WERNER KISING que en

cas d-incompliment del requerit en el termini assenyalat, es

procedirà a fer-ho pels corresponents serveis d-aquest
Ajuntament, fent ús del sistema d-execució subsidiària amb
les despeses a càrrec del Sr. WERNER KISING.

COMPLEIXI-S la resolució

notifiqui-s en forma legal a I-interessat.
anterior i

Ho mana i signa en Josep
Suñer, Alcalde-President de I-Ajuntament
lloc i data al principi assenyalats,
Secretari que certifico.

M. Salvatella i

de Llançà, en el
davant meu, el

Davant meu,

RETARI,
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DEC R E T.- A la vila de ançà, a

vint-i-vuit de juliol de mil nou-cents noranta-quatre.

RESULTANT que de l-informe emès per la
Policia Local d-aquest Ajuntament, consta que el baix de
l-edifici del carrer Navas de Tolosa núm. 5 d-aquesta
localitat està amb les portes obertes i ple de deixalles,
runes i mobles vells en el seu interior, al qual hi accedeix
la mainada.

VIST l-article 251 del Decret Legislatiu núm.
1 de 12 de juliol de 1.990, pel qual s-aprova el Text Refós
dels textos legals vigents a Catalunya en matèria
urbanística, del qual resulta que els propietaris de
terrenys, urbanitzacions, edificacions i rètols, hauran de
tenir-los en condicions de seguretat, salubritat i ornat
públic.

AQUESTA ALCALDIA, HA RESOLT:

Primer.- REQUERIR al senyor RAMON VALLS
perquè en el termini de QUINZE DIES, comptats des de la data
de la rebuda de la present notificació procedeixi a tancar
el baix de l-edifici del carrer Navas de Tolosa núm. 5.

Segon.- ADVERTIR al senyor VALLS que en cas

d-incompliment del requerit en el termini assenyalat, es

procedirà a fer-ho pels corresponents serveis d-aquest
Ajuntament, fent ús del sistema d-execució subsidiària, amb
les despeses a càrrec del Sr. VALLS.

COMPLEIXI-S la resolució

notifiqui-s en forma legal al-interessat.
anterior i

Ho mana i signa en Josep M. Salvatella i

Suñer, Alcalde de Llançà, en el lloc i data al principi
assenyalats, davant meu, el Secretari que certifico.
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DEC R E T.- A la vila de Llançà,

d-agost de mil nou-cents noranta-quatre.

a primer

VIST I-expedient que es tramita en relació

amb la sol.licitud del Sr. YANG KATHUA, per I-obertura d-un

local destinat a RESTAURANT, situat al carrer Castellar núm.

54.

VIST el certificat de final de la

instal.lació de data 23-07-94, emès pel Sr. Angel Paillisé i

Rosés, Tècnic Director de la instal.laci6.

Aquesta Alcaldia, HA RESOLT:

ATORGAR autorització provisional d-obertura

del RESTAURANT situat al carrer Castellar núm. 54 a nom del

Sr. YANG KATHUA, amb els següents condicionants:

Primer.- Obtenció de I-informe favorable de

la Ponència Tècnica del Consell Comarcal de I-Alt Empordà i

del Servei del Joc i de I-Espectacle de Girona.

Segon.- Complir estrictament els horaris de

tancament, així com les Ordenances Municipals sobre sorolls.

Tercer.- Complir les mesures correctores que

figuren en el projecte presentat, així com les condicions

que figuren en La Llei sobre Policia de I-espectacle, les

activitats recreatives i els establiments públics i altres

disposicions legals d-aplicació.

Quart.- En el termini de quinze dies haurà de

presentar la pòlissa d-assegurança de responsabilitat civil.

Cinquè.- La validesa de la present llicència

és pel termini de SIS MESOS, a partir del dia de la data,

transcorregut el qual s-entendrà la llicència definitivament

caducada.

Ho mana i signa en JOSEP M. SALVATELLA i

SUgER, Alcalde-President de I-Ajuntament de Llançà, en el

lloc i data al assenyalats, davant meu, el

Secretari que

72/381258
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� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALT EMPORDÀ)

DEC R E T.- A la vila de Llançà,
d-agost de mil nou-cents noranta-quatre.

a nou

VIST I-informe emès en data 05.08.94 pels
Serveis Tècnics Municipals, i vistes les reiterades queixes
dels veïns, segons el qual consta que a la finca situada al

carrer Afora núm. 13 hi ha filtracions d-aigües residuals

provinents de la finca veïna situada al carrer Afora núm.

15, propietat del Sr. JOAN BENEJAM MASDEU.

Aquesta Alcaldia, HA RESOLT:

Primer.- REQUERIR al Sr. JOAN BENEJAM MASDEU,

perquè immediatament a la rebuda del present escrit

procedeixi a solucionar les anomalies que provoquen les

filtracions d-aigües residuals a I-immoble situat al carrer

Afora núm. 13.

Segon.- ADVERTIR al Sr. Benejam que en cas

d-incompliment del requerit en el termini assenyalat, es

procedirà a donar-ne compte al Departament de Sanitat de la

Generalitat de Catalunya, als efectes sancionadors que

procedeixin.

Ho mana i signa en Josep M. Salvatella i

Sufier, Alcalde-President de I-Ajuntament de Llançà, en el

lloc i data al principi assenyalats, davant meu, el

Secretari que certifico.

CALDE, Davant meu ,

LA SECRETARIA ACCTAL. ,

Av. Europa, 37 - Tel. 972/3801 81 - Fax 972 I 38 1258 - 17490 LLANÇÀ - Registre d'Entitats Locals: 01170926
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� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPOROA)

DEC R E T.-

A la vila de Llançà,
nou-cents noranta-quatre.

a dinou d�agost de mil

En relació amb les

formulades pel Sr. JOAN CUSI i SALVAT

d�un concert de rock, aquesta Alcaldia,

al.legacions orals
sobre l�organització
HA RESOLT:

AUTORITZAR al Sr. JOAN CUSI i SALVAT per l�ús

de la Casa de Cultura pel dissabte dia 27 d�agost, de les 23

hores a les 3 hores de la matinada, per l�organització d�un

concert de rock pels grups "Otros" i "Fe d�errates", la qual
serà acondicionada i netejada per la Brigada Municipal, amb

les següents condicions:

la. Haurà de respectar l�horari assenyalat.
2a. Una vegada comprovat l�estat actual del

local entre els Serveis Tècnics Municipals i el Sr. Cusí,

aquest es responsabilitza en cas de produïr-se desperfectes
en el local i instal.lacions a conseqüència de l�actuació

esmentada.

Ho mana i signa el En Josep M. Salvatella i

Suñer, Alcalde-President de I�Ajuntament de Llançà, en el

lloc i data al principi assenyalat, davant meu, el Secretai

que certifico.

meu,

TARI,

Av.Europa n.v S? • Te1.972/380181 • Fax972/381258 • 17490LLANÇA
Registre d'Entitats Locals: 01170926
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� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀI

D E e R E T.-

A la vila de Llançà,
mil nou-cents noranta-quatre ..

a vint-i-sis d-agost de

Degut a què haig d-absentar-me de la població
durant els dies 28 d-agost al 2 de setembre d-enguany,
ambdós inclosos, a l-ampar de I-article 47 del Reglamento de

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las

Entidades Locales, aquesta Alcaldia HA RESOLT:

Primer.- DELEGAR a favor del Primer Tinent

d-Alcalde, Sr. JAUME COLL i SOLA, les atribucions i funcions

d-Alcalde de I-AJUNTAMENT DE LLANÇA, des del dia 28 d-agost
al 2 de setembre d-enguany, ambdós inclosos.

Segon.- NOTIFICAR al Sr. JAUME COLL i SOLA el

present Decret pel seu coneixement i efectes.

Ho mana i signa el Sr. Alcalde, JOSEP M.

SALVATELLA i SUnER, en la data abans esmentada.

Av.Europan.037. 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

trenta-un d-agost de mil nou-cents noranta-quatre.

VISTA la instància de les Sres. MAGDALENA,
ALBERTA i NURIA MALLOL BOSCH, en representació de EL CAMP,
S.C., registrada en aquestes dependències en data 30.08.94,
núm. 2841, aquesta Alcaldia,

HA RESOLT:

DONAR-SE PER ASSABENTAT que les Sres.

MAGDALENA, ALBERTA i NURIA MALLOL BOSCH procediran a la

finalització de la seva activitat de la temporada 1994, de

parc d-atraccions infantil, situat a I-Av. Pau Casals núm.

11, en data 11 de setembre de 1.994.

en funcions

assenyalats
certifico.

Ho mana i signa en Jaume Coll i Sola, Alcalde

de I-Ajuntament de Llançà, en el lloc i data

al principi, davant meu, el Secretari que

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



Davant meu:

ECRETARI,

.,

®> AJUNTAMENT DE LLANÇA (ALTEMPORDA¡

DEC R E T.-

VIST l'escrit del Cap Local de Sanitat registrat en

aquestes dependencies en data 1 de setembre d'enguany en el que
fa constar que en l'inspecció efectuada a l'habitatge de la

planta baixa del carrer la Mina nº 18, es detecten humitats

procedents del pis superior que te entrada pel carrer Puigdemunt,
les quals representen un problema sanitari i insta a l'Ajuntament
per solucionar-lo.

Vist l'informe emés pels Serveis Tècnics Municipals en

relació amb el problema que genera les humitats, i les mesures

minimes a adoptar per tal de solucionar la problemàtica amb
caracter d'urgencia.

VIST l'article 10 del Reglament de Disciplina
Urbanistica, aixi com l'article 110 de la Llei d'Arrendaments
Urbans, pel qual es faculta a l'arrendatari per realitzar en

qualsevol moment reparacions urgents encaminades a evitar danys
inminents o incomiditats greus, aquesta Alcaldia HA RESOLT:

1r. REQUERIR al Sr. RAMON GRANOLLERS PEREZ inquili de

l'habitatge situat a la planta primera; i a la Sra. ROSA SUCARRAT
DEU propietaria de l'inmoble, perqué en el termini de TRES DIES

procedeixin a la reparació de la tuberia d'aigüa que produieix
les humitats denunciades.

2n. ADVERTIR als Srs. Granollers i
d'incompliment del requeriment, procedirà a

pels corresponents Serveis, fent ús del
subsidiària amb les despeses al seu càrrec.

Sucarrat que en cas

fer-ho l'Ajuntament
sistema d'execució

signa el Sr.Alcalde,
dos de setembre de

Josep M. Salvatella i
mil nou-cents norantaSuñer,

quatre.

Ho mana 1

a Llançà, a

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

D E e R E T.- A la vila de Llançà a setze de

setembre de mil nou-cents noranta-quatre.

Un cop vist I-informe emès a Figueres per la

Ponència Tècnica Comarcal ·en data 07.09.94, en tràmit de

qulificació de la sol.licitud de llicència municipal incoada

per MIQUEL CAIRO AMIEL, en representació de RIO

IBERICA,S.A., per a la INSTAL.LACIO D-UN TALLER DE REPARACIO

DE MOTORS DE BARQUES a la Ctra. de Figueres a Llançà, Km.

23,5, segons el qual hom procedeix a qualificar I-esmentada

activitat com a MOLESTA informant-la FAVORABLEMENT amb

condicions,

Aquesta Alcaldia

DEC RET A :

Primer.- CONCEDIR al Sr. MIQUEL CAIRO AMIEL,
en representació de RIO IBERICA,S.A., llicència

d-INSTAL.LACIO D-UN TALLER DE REPARACIO DE MOTORS DE

BARQUES, a la Ctra. de Figueres a Llançà, Km. 23,5.

Segon.- CONDICIONAR I-esmentada llicència a:

a) Caldrà incorporar porta peatonal en la

porta del taller.
b) L-acompliment de les mesures correctores

que figuren en el projecte tècnic de I-expressada activitat

unit a I-expedient i les assenyalades pels tècnics

municipals.

En cap cas es podrà comencar a exercir

I-activitat abans d-haver-se obtingut I-acta de comprovació
favorable.

Per obtenir aquesta acta el peticionari haurà

de sol.licitar de I-Ajuntament que efectui I-oportuna visita

d-inspecció. A la sol.licitud s-acompanyarà una certificació

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

s-especifiqui la conformitat de les mateixes a la llicència

que les ampara.

Les obres i treballs d-instal.lació dels

condicionants anteriors hauran d-estar acabats dintre del

termini d-un mes, comptat des de la rebuda de la present
resolució.

d-aquesta
NOTIFIQUI-S a I-interessat el present decret

Alcaldia, indicant els recursos que hi

corresponguin.

i data
Acetal.

Manat i signat pel senyor Alcalde en el lloc

assenyalats al principi, davant meu, la Secretària

que certifico.

Av.Europan.037. Tel. 972/380181 • Fax972/381258· 17490LLANÇA
Registre d'Entitats Locals: 01170926
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4!t> AJUNTAMENT DE LLANÇA (ALTEMPORDA:

Davant meu

LA SECRETARIA ACCTAL, ,

L-AL ALDE,

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

I
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4D> AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDAj

DEC R E T.- A la vila de Llançà, a

vint-i-dos de setembre de mil nou-cents noranta-quatre.

16 d-agost
Sr. Ricard

que efectua

12, són de

VIST I-informe emès en data

d-enguany per I-Arquitecte�Assessor Municipal
Fina Segura, en el que s-acredita que les obres

el Sr. JOAQUIM VILA en el carrer Mallorca núm.

més envergadura del que es va sol.licitar.

Aquesta Alcaldia,

HA RESOLT:

Primer.- REQUERIR al senyor JOAQUIM VILA

perquè en el termini de QUINZE DIES aporti un projecte
complert, visat si cal pel corresponent col.legi, i signat

per un tècnic competent. El pressupost ha de correspondre
amb I-obra executada i per tant haurà d-efectuar-se una

medició amb el corresponent pressupost.

Segon.- ADVERTIR al senyor JOAUIM VILA que en

cas d-incompliment del requerit en el termini assenyalat, es

procedirà a I-inici d-expedient sancionador.

ianteriorCOMPLEIXI-S la resolució

notifiquins en forma legal a I-interessat.

Josep M. Salvatella i

lloc i data al principi
Secretària Acctal. que

Ho mana i signa en

Suñer, Alcalde de Llançà, en el

assenyalats, davant meu, la

certifico.

Davant meu,
LA SECRETARIA ACCTAL. ,

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



DEC R E 'T' _

J. • A la vila de Llançà, a cinc

� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

d-octubre de mil nou-cents noranta-quatre.

D-acord amb I-informe emès per

l-Arquitecte-Assessor Municipal de data 04-10-94, en relació a la

instal.lació de PREPARACIO DE PIZZES PER EMPORTAR, situat al

carrer Castellar núm. 36, del qual és titular RAFAELA ANNUNZIATA.

DEC RET O :

Primer.- ATORGAR llicència municipal d-OBERTURA I

FUNCIONAMENT de I-activitat de PREPARACIO DE PIZZES PER EMPORTAR

al carrer Castellar núm. 36, pel fet d-haver-se complert els

requisits i adoptat les mesures correctores adeqüades.

Segon.- COMUNICAR aquest decret a la Ponència

Tècnica Comarcal del Consell Comarcal de I-Alt Empordà.

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

principi assenyalats, davant meu, el Secretari que certifico.

Davant meu,
EL SECRETAR I ,

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



AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPOROA)

"D E CRE T A la vila de Llançà, avint-i-un d-octubre de mi� nou-cents noranta-quatre.
VIST I-escrit d-al.legacions presentat per laSra. ROSA MALLOL BALLO de data 20-09-94, registrat enaquestes dependències amb el núm. 3084 que en relaci6 amb elDecret 10-7-94 pel qual se la requereix perquè netegi elterreny de la seva propietat situat al carrer Ripollès núm.17, fa constar: a) que a I-esmentat terreny hi ha algunesherbes aromàtiques, i que no presenta més perill o risd-incendis que qualsevol terra erma del terme municipal. b)Que amb el criteri del Decret, caldria arrabassar tota lavegetaci6 del Municipi que no consisteixi en horts ijardins. c) Que els terrenys que ha adquirit I-Ajuntament enconcepte de zona verda no hi ha pas notícia que es netegin oajardinin, demanant es deixi sense efecte el Decret irequeriment.

VIST
de

I-informe
Millora del

de
Sòl

I-autor
Urbà, en

Medi-Ambiental
constar:

del Pla
el que fa

"El terreny està dintsE'!_ del Pla MediAmbiental i està catalogat com un solar amb pendent del 6%al 20%, classificat amb la Clau A4 Solars amb Matolls senseobstaculitzar el carrer, amb un percentatge sobre el totaldel 10% i la Clau A7 Solars amb risc d-incendis ,amb unpercentatge del 10%, per tant és necessària la seva netejaimmediata.
En relaci6 a les propietats de I-Ajuntament,cal dir que I-Ajuntament té previst netejar totes lespropietats en el termini previst, segons I-acord adoptat pelPle de data 10 de juliol d-enguany."

Aquesta Alcaldia, HA RESOLT:

PRIMER.- NO PRENDRE EN CONSIDERACIO les
al.legacions formulades per la Sra. ROSA MALLOL i BALLO, enrelaci6 amb la neteja de terrenys del carrer Ripollès núm.17, pels raonaments que figuren en I-informe de I-autor delPla Medi Ambiental transcrit anteriorment.

SEGON.- RATIFICAR íntegrament el Decret dedata 10 de juliol de 1.994, pel qual es requereix a la Sra.ROSA MALLOL i BALLO perquè procedeixi a la neteja de
I-esmentat terreny, amb els mateixos terminis i condicions
que es fan constar en I-expressada resoluci6."

Davant meu,

"

l,

Registre'd'Entitats Locals: 01170926
Tel. 972/380181 • Fax972/381298 • 17490LLANÇAAv. Europa n.? 37 •
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<Qt> AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDA)

DEC R E T.- A la vila de Llançà, a

vint-i-cinc d-octubre de mil nou-cents noranta-quatre.

D-acord amb I-informe emès per I-Arquitecte
Assessor Municipal de data 28.09.94, en relació a la
instal.lació de RESTAURANT situat al carrer Castellar núm.
54, del qual és titular YANG KATHUA.

DECRETO

Primer.- ATORGAR llicència municipal
d-obertura i funcionament de I-activitat de RESTAURANT al
carrer Castellar núm. 54, pel fet d-haver-se complert els

requisits i adoptat les mesures correctores adeqüades.

Segon.- Comunicar aquest decret a la Ponència
Tècnica del Consell Comarcal de I-Alt Empordà i als Serveis
Territorials del Joc i de I-Espectacle.

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

L-ALCA DE-PRESIDENT,

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



VIST I-informe
Medi-Ambiental de Millora del

---constar:

de I-autor

Urbà, en

del Pla
el que fa

"*

� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ IALTEMPORDA¡

ltD E CRE T A la vila de Llançà, a

vint-i-nou d-octubre de mil nou-cents noranta-quatre.

VIST I-escrit d-al. legacions presentat per la
Sra. HELENA FERRER i MALLOL de data 20-09-94, registrat en

aquestes dependències amb el núm. 3082 que en relació amb el
Decret 10-7-94 pel qual se la requereix perquè netegi el

terreny de la seva propietat situat al carrer Ramon Muntaner
núm. 16, fa constar: a) que a I-esmentat terreny hi ha

algunes herbes aromàtiques, i que no presenta més perill a

ris d-incendis que qualsevol terra erma del terme municipal.
b) Que amb el criteri del Decret, caldria arrabassar tota
la vegetació del Municipi que no consisteixi en horts i
jardins. c) Que els terrenys que ha adquirit l-Ajuntament en

concepte de zona verda no hi ha pas notícia que es netegin a

ajardinin, demanant es deixi sense efecte el Decret i

requeriment.

It El terreny està dintre de 1 Pla Medi
Ambiental i està catalogat com un solar amb pendent del 10%
al 50%, classificat amb la Clau A4 Solars amb Matolls sense'

obstaculitzar el carrer, amb un percentatge sobre el/total
del 51 al 100 % del total, i la Clau A6 Solars amb alt risc
d-incendis amb un percentatge del 51% al 100%, per tant és
necessària la seva neteja immediata.

En relació a les propietats de I-Ajuntament,
cal dir que l-Ajuntament té previst netejar totes les

propietats en el termini previst, segons l-acord adoptat pel
Ple de data 10 de juliol d-enguany."

Aquesta Alcaldia, HA RESOLT:

PRIMER.- NO PRENDRE EN CONSIDERACIO les
al. legacions formulades per la Sra. HELENA FERRER i MALLOL,
en relació amb la neteja de terrenys del carrer Ramon
Muntaner núm. 16, pels raonaments que figur�n en I-informe
de I-autor del Pla Medi Ambiental transcrit anteriorment.

SEGON.- RATIFICAR íntegrament el Decret de
data 10 de juliol de 1.994, pel qual es requereix a la Sra.
HELENA FERRER i KALLOL perquè procedeixi a la neteja de
I-esmentat terreny, amb els mateixos terminis i condicions
que es fan constar en I-expressada resolució."

Av.Europa n.v a? • Tel. 972/ 80181 • Fax972/381258 • 17490LLANÇA
Registre d'Entitats Locals: 01170926
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� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPOROA)

"D E CRE T A la vila de Llançà,
vint-i-nou d-octubre de mil nou-cents noranta-quatre.

a

la

en

el
el

,

VIST I-escrit d-al. legacions presentat per
Sr. RAFAEL FERRER i MALLOL de data 12-09-94, registrat
aquestes dependències amb el núm. 3018 que en relació amb

Decret 10-7-94 pel qual se la requereix perquè netegi
terreny de la seva propietat situat al carrer Roger de Flor

nÚ1ll. 1 fa constar: a) que 1- esmentat terrenyes troba

pràcticament al centre del casc urbà del Port de Llançà,
vora de la platja, de manera que és impossible que hi arribi

cap incendi forestal. b) Que els arbres que hi ha, com

figueres a acàcies, l algunes males herbes tampoc
representen cap perill d-incendi. c) Que a més la finca està

degudament tancada amb parets d-alçada suficient per

impedir-hi I-accés de qualsevol persona llevat que s-enfili

i salti a bé que utilitzi escales, i per tant si hi ha la

vigilància municipal que correspon en un lloc tan cèntric,
és impossible que ningú hi pugui calar foc, demanant es

deixi sense efecte el Decret i requeriment.

VIST I-informe

Medi-Ambiental de Millora del

constar:

de

Sòl

I-autor

Urbà, en

del Pla

el
. que fa

"El terrenys està dintre del Pla Medi

Ambiental i està catalogat com un solar amb pendent del 6%

al 20%. classificat amb la Clau A3 Solars amb escombraries

urbanes amb un percentatge sobre el total del 10 % al 50%,
i la Clau A4 Solars amb matolls sense obstaculitzar el

carrer, amb un percentatge sobre el total del 10% al 50%,

per tant és necessària la seva neteja immediata."

Aquesta Alcaldia, HA RESOLT:

PRlMER.- NO PRENDRE EN CONSIDERACIO les

al. legacions formulades pel Sr. RAFAEL FERRER i MALLOL, en

relació amb la neteja del terreny del carrer' Roger de Flor

nfim. 1 , pels raonaments que figuren en I-informe de I-autor

del Pla Medi Ambiental transcrit anteriorment.

SEGON.- RATIFICAR íntegrament el Decret de

data 10 de juliol de 1.994, pel qual es requereix al Sr.

RAFAEL FERRER i KALLaL perquè procedeixi a la neteja de

amb els mateixos terminis i condicions

I-expressada resolució."

Av. Europa n.? 37 • I. 972/380181 • 17490 LLANÇA



� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPOROÀ¡

\
1
j

"D E CRE T A la vila de Llançà, a
vint-i-nou d-octubre de mil nou-cents noranta-quatre.

VIST I-escrit d-al.legacions presentat per la
Sr. JOAQUIM FERRER i XALLOL de data 20-09-94, registrat en

aquestes dependències amb el núm. 3083 que en relació amb el
Decret 10-7-94 pel qual se la requereix perquè netegi els
terrenys de la seva propietat situats als carrers Grifeu, 25
i Ripollès, 19, fa constar: a) que als esmentats terrenys hi
ha algunes herbes aromàtiques, i que no presenten més perill
a risc d-incendi que qualsevol terra erma del terme
municipal. b) Que amb el criteri del Decret, caldria
arrabassar tota la vegetació del Municipi que no consisteixi
en horts a jardins. c) Que els terrenys que ha adquiritI-Ajuntament en concepte de zona verda no hi ha pasnotícia que es netegin a ajardinin, demanant es deixi sense
efecte el Decret i requeriment.

VIST I-informe
Medi-Ambiental de Millora del
constar:

I-autor

Urbà, en

del Pla
el que fa

de
c� ,UOoL

"Els terrenys estan dintre del Pla Medi
Ambiental i estan catalogats com uns solar amb pendent del
6% al 20%, classificat amb la Clau A4 Solars amD Matolls
sense obstaculitzar el carrer, amb un percentatge sobre el
total del 10 %, i la Clau A6 Solars amb alt risc d-incendis
amb un percentatge del 10%, per tant és necessària la seva
neteja immediata.

En relació a les propietats de I-Ajuntament,cal dir que I-Ajuntament té previst netejar totes les
propietats en el termini previst, segons I-acord adoptat pelPle de data 10 de juliol d-enguany."

Aquesta Alcaldia, HA RESOLT:

PRIMER.- NO PRENDRE EN CONSIDERACIO les
al.legacions formulades pel Sr. JOAQUIM FERRER i MALLOL, en
relació amb la neteja de terrenys del carrer Grifeu 25 i
Ripollès 19 pels raonaments que figuren en I-informe· de
I-autor del Pla Medi Ambiental transcrit anteriorment.

SEGON.- RATIFICAR íntegrament el Decret de
data 10 de juliol de 1.994, pel qual es requereix al Sr.
JOAQUIX FERRER i KALLOL perquè procedeixi a la neteja dels
esmentats terrenys, amb els mateixos terminis i condicions
que es fan constar en l-exp

17490 LLANÇAAv. Europa n.? 37
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DEC R E T.-

VIST l'escrit presentat per la Sra. OLGA REQUERA GARCIA, actuant
en nom i representació de A.P.A. C.P POMPEU FABRA, registrat en

aquestes dependències en data 28 d'octubre d'enguany, Registre
d'Entrades nº 3.350, aquesta Alcaldia HA RESOLT:

AUTORITZAR a la Sra. OLGA REQUENA GARCIA en representació de
A.P.A. C.P. POMPEU FABRA a la celebració d'una castanyada
infantil per avui dilluns, dia 31 d'octubre, a les 4 de la tarda,
a la esplanada davant l'Escala.

Ho mana i signa el Sr.Alcalde a Llançà, a trenta-u d'octubre de
mil nou-cents noranta quatre.



AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALT EMPORDÀ)

[: E CRE T.- fi. 1
.

1
ri. .La Vl.La de Llanç.à �

a quinze
de novembre de mil nou-cents noranta-quatre.

17 T c·.-r.
'ti ..L U 1 1- informe emès en data 4 d-octubre

d-enguany per l-Arquitecte-Assessor Municipal Sr. Ricard

Fina Segura, en el que s-acredita que a I-edifici "Alta

Vista", situat en el carrer Les Aigües núm. 12, hi ha una

esquerda d-assentament que afecta la barana, I-escala

exterior i la terrassa.

Aquesta Alcaldia,

HA RESOLT:

Primer.- REQUERIR a LA BURLOTIERE perquè en

el termini de QUINZE DIES procedeixin a reparar l-esquerda
que afecta la barana, I-escala exterior i la terras�a de

I-edifici situat al carrer Les Aigües núm. 12.

Segon.- ADVERTIR a LA BURLOTIERE que en cas

d-incompliment del requerit en el termini assenyalat, es

procedirà a I-inici d-expedient sancionador.

COMPLEIXI-S la resolució

notifiquiils en forma legal a I-interessat.

anterior i

Ho mana i signa en Josep
Sufier, Alcalde de Llançà, en el lloc i

assenyalats, davant meu, el Secretari

M. Salvatella i

data al principi
que certifico.=

Davant meu
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DEC R E T.- A la vila de Llançà, a quinze
de novembre de mil nou-cents noranta-quatre.

VIST I-informe emès en data 4 d-oc�ubre
d-enguany per I-Arquitecte-Assessor Municipal Sr. Ricard
Fina Segura, en el que s-acredita que el Sr. SANTIAGO
SEISDEDOS SANTOS efectua obres en el carrer Les Aigües núm.
10 i Sant Genis núm. 7, consistents en rebaixar el solar,
sense haver col. lacat prèviament les corresponents tanques
de protecció.

HA RESOLT:

Aquesta Alcaldia,

Primer.- REQUERIR al senyor SANTIAGO
SEISDEDOS SANTOS perquè en el termini de QUINZE DIES

procedeixi a col. lacar una tanca protectora en el solar del
carrer Les Aigües núm. 10 i Sant Genis núm. 7.

anterior

Segon.- ADVERTIR al senyor SANTIAGO SEISDEDOS
SANTOS que en cas d-incompliment del requerit en el
termini assenyalat, es procedirà a I-inici d-expedient
sancionador.

COMPLEIXI-S la resolució

notifiquins en forma legal a I-interessat.
i

Ho mana i signa en Josep
Suñer, Alcalde de Llançà, en el lloc i

assenyalats, davant meu, el Secretari

M. Salvatella i
data al principi
que certifico.=



AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALT EMPORDÀ)

"Il E CRE T.- A la v
í

La de Llançà, a divuit

de novembre de mil nou-cents noranta-quatre.

VIST I-informe tècnic emès per I-Enginyer
Industrial Sr. Jordi Agusti i Vergés, referent al nivell

sonor emès pel Bar "T-7", -com a conseqüència de I-amidament

del nivell sonor efectuat la nit del 24 a 25 de setembre de

1.994.

ATES que en I-esmentat informe, després de

detallar I-aparell utilitzat, calibratge de I-aparell, tipus
de l-·aparell. tipm3 d-amidament, lloc de I-amidament,

condicions ambientals i resultats dels amidaments es conclou

que es superen els nivells sonors permesos.

ATES que
-

Bon Govern

¡-article 70.1) de les Ordenances de

aprovades per aquest. AjuntamentPolicia i

determinen que a partir de la una de la nit i fins I-hora de

tancament només podran tenir música aquells locals que

estiguin correctament insonoritzats.

Aquesta Alcaldia, HA RESOLT:

Primer.- INICIAR EXPEDIENT per tal de limitar

¡-horari per tenir música al Bar "T-7", a nom de SILVIA

GURRI CANALS.

Segon.- Oferir el tràmit de vist.a i aUŒlencia

de I-expedient a la Sra. SILVIA GURRI i CANALS perquè en el

termini de DEU DIES pugui examinar I-expedient i presentar

les al. legacins i justificants que estimi�pertinent�.

Ho mana i signa en Josep
Suñer, Alclade-President de I-Ajuntament
lloc i data al principi assenyalats,
Secretari que certifico.=

M. Sal vate lla i

de Llançà, en el

davant meu, el

L'ALCALD '-PRESIDENT, Davant meu

E RETARI,
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UD E CRE T.- A la vila de Llançà, a vint-i-un de
novembre de mil nou-cents noranta-quatre.

L'ALCALD -PRESIDENT, Davant meu

EL SECRETARI,

D-acord amb I-informe emès per
l-Arquitecte-Assessor Municipal de data 29.11.94, en relació a la
instal.laci6 de FLECA-PASTISSERIA, situada al carrer Nicolás
Salmerón núm. 12, de la qual és titular el Sr. JUAN CRUZ
BURGUILLO, en representació de EBRE,· C. de B.

DEC RET O
..

:

Primer.- ATORGAR llicència municipal d-OBERTURA
I FUNCIONAMENT de I-activitat de FLECA-PASTISSERIA al carrer

Nicolás Salmerón núm. 12, pel fet d-haver-se complert els

requisits i adoptat les mesures correctores adeqUades.

Segon.- COMUNICAR aquest decret a la Comissió
Territorial d-Indústries i Activitats Classificades i als Serveis
Territorials del Departament de Comerç, Consum i Turisme.

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

principi assenyalats, davant meu, el Secretari que certifico.=
Signatures: L-Alcalde-President.= Davant meu, El Secretari,
rubricats."
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DEC R E T.- A la vila de Llançà, a
vint-i-un de novembre de mil nou-cents noranta-quatre.

D-acord amb I-informe emès per I-Arquitecte
Assessor Municipal de data 15.11.94, en relació a la
instal.lació de SALA DE FESTES situada a l-Avinguda Pau
Casals núm. 25-27, de la qual és titular el Sr. JOSEP PEREZ
CAILLA, en representació de PUPACUSTIC, S.L ..

DECRETO:

Primer.- DEIXAR
data 8.7.94, segons el qual
provisional d-obertura de la SALA
Pau Casals núm. 25-27, a nom del

representació de PUPACUSTIC, S.L.

SENSE EFECTE el decrt de

s-atorgava autorització
DE FESTES situada a 1- Av.
Sr. JOSEP PEREZ CAILLA, en

Segon.- ATORGAR llicència municipal
d-obertura i funcionament de l-activitat de SALA DE FESTES a

l-Avinguda Pau Casals núm. 25-27, pel fet d-haver-se
complert els requisits i adoptat les mesures correctores
adeqUades.

Tercer.- Comunicar aquest decret a la
Ponència Tècnica del Consell Comarcal de l-Alt Empordà i
als Serveis Territorials del Joc i de l-Espectacle.

Ho mana i signa en Josep M. Salvatella
Suñer, Alcalde-President de 1- Aj untament de Llançà, en
lloc i data al principi assenyalats, davant meu,
Secretari que certifico.

i

el

el
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DEC R E T.- A la vila de Llançà, a

vint-i-dos de novembre de mil nou-cents noranta-quatre,

VIST l-informe emès en data 9 de novembre
d-enguany pel Cap Local de Sanitat, en el que s-acredita
que a les golfes de I-edifici situat al carrer La Unió núm.
7 hi ha una gàbia a colomar on s-observen restes de pinso i
excrements d-animals,

Aquesta Alcaldia,

HA RESOLT:

Primer.- REQUERIR al Sr. MOHAMED SAGHADANI

perquè en el termini de QUINZE DIES procedeixi a netejar les

golfes de I-edifici situat al carrer La Unió núm, 7.

Segon.- ADVERTIR al Sr. MOHAMED dAGHADANI
que en cas d-incompliment del requerit en el termini
assenyalat, es procedirà a I-inici d-expedient sancionador.

COMPLEIXI-S la resolució

notifiquins en forma legal a I-interessat.
anterior i

Ho mana i signa en Josep
Suñer, Alcalde de Llançà, en el lloc i

assenyalats, davant meu, el Secretari

M, Salvatella i
data al principi
que certifico.=

Davant meu

EL SEeR TARI,
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._------"--- -_._-----_._-_._._------------

DEC R E T.- A la vila de Llançà,
de desembre de mil nou-cents noranta-quatre.

a dotze

VIST I-informe emès en data 9 de novembre
d-enguany �el Cap Local de Sanitat, en el que s-acredita
que a les golfes de l�edifici situat al carrer La Unió núm.
7 hi ha una gàbia a colomar on s-observen restes de pinso i
excrements d-animals.

RESULTANT que en data 24-11-94 el Sr. Mohamed
Saghadani va presentar un escrit d-al.legacions, manifestant
que els coloms no són de la seva propietat ni ell els hi
dóna menj ar .

Aquesta Alcaldia,

HA RESOLT:

Primer.- REQUERIR al Sr. PERE NEGRE GRAU
perquè en el termini de QUINZE DIES procedeixi a netejár les
golfes de I-edifici situat al carrer La Unió núm. 7.

Segon.- ADVERTIR al Sr. PERE NEGRE GRAU
que en cas d-incompliment del requerit en el termini
assenyalat, es procedirà a I-inici d-expedient sancionador.

COMPLEIXI-S la resolució anterior i
notifiquins en forma legal a I-interessat.

Ho mana i signa en Josep
Suñer, Alcalde de Llançà, en el lloc i
assenyalats, davant meu, el Secretari

M. Salvatella i
data al principi
que certifico.

Davant meu

EL SECRET ARI,

I

i
!

.



Av. Europa, 37 - Tel. 972/3801 81 - Fax 972/38 1258 - 17490 LLANÇÀ - Registre d'Entitats Locals: 01170926

AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALT EMPORDÀ)

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

VIST l�informe emès en data 22 de novembre

d�enguany per l�Arquitecte-Assessor Municipal, en el que
s�acredita que a l�Avinguda Mestral la Companyia
TELEFONICA ha efectuat la vorada in situ amb formigó, en

lloc de col. lacar una vorada prefabricada.

Aquesta Alcaldia,

HA RESOLT:

Primer.- REQUERIR a TELEFONICA perquè en el
termini de QUINZE DIES procedeixin a esmenar la vorada de

farmrgó, col. lacant una vorada prefabricada.

Segon.- ADVERTIR a TELEFONICA que en cas

d�incompliment del requerit en el termini assenyalat, es

procedirà a I-inici d-expedient sancionador.

resolucióCOY...FLE I X I
�

S la anterior l

notifiquins en forma legal a l�interessat.

Ho mana i signa en Josep
Suñer, Alcalde de Llançà, en el lloc i

assenyalats, davant meu, el Secretari

M. Salvatella i
data al principi
que certifico.=

L'ALCAL Davant meu

SECRETARI,

/
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DEC RE T- A la Vila de Llançà a nou de desembre de mil nou-cents noranta cinc.

PROCEDEIXI'S al pagament dels rebuts pendents de la COMPANYA TELEFONICA per un

import de 108.726,- Ptes. corresponents a l'aparell que hi havia instal.lat a la Casa de Cultura

Ràdio Llançà amb el número 120850.

Ho mana i signa en Josep M. Salvatella i Suñer, Alcalde -President de l'Ajuntament de Llançà,
en eilloc i data que al principi s'assenyala, davant meu, el Secretari que certifico.

Davant meu

El Secretari acetal.

"
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DECRET.-

A la vüa de Llançà a vint-i-nou de desembre de mil

nou-cents noranta-quatre.

VIST l'informe de data 28/12/94 emés pel Cap de ta

Policia Local d'aquest Ajuntament, referit a un gos trobat el dia

19/12/94, sense cap indentificació de l'origen o del proptetar
í

i

que des d'aquell dia fins el d'avui s'ha n'ha fet càrrec

l'Ajuntament a través de ta Policia Local, i que per tant es

considera abandonat a l'empara del que determina l'article 9. 1. de

la Llei 3/1988. de Presidència de la Generalitat, de 4 de març de

protecció dels animals.
ATES que han transcorregut vuit dies, sense que el

possible proptetar
í

de l'esmentat gos l'hagi reclamat.

ATES que en el citat informe del Cap de la Polic1a

Local, la senyora CARMEN BRAZA RENDON ha manifestat la seva

voluntad de fer-ser càrrec del mateix, comprometent-se cuidar-lo

corr·ectament.
VIST el paràgraf segon de l'article 9, 1. de la Llei al

principi esmentada, aquesta Alcaldia ha
RESOLT:
Cedir el gos trobat de les caractertsttoues esmentades

en l'informe del Cap de la Policia Local, a la senyora CARMEN
BRAZA RENDON, havent de signar aquest un document de recepció
de l'esmentat animal i comprometent-se a cuidar-lo
correctament.

cornoietxt's la resolució anterior i nottr tquts en forma

legal a la interessada.
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, d vant meu el Secretari que en dono fe.

vant meu

ECRETARI

Av. Europa n.? 37
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DEC RET .-A la Vila de Llançà, a vint-i-nou
de mil nou-cents noranta-quatre.

ATES que l' ent rada en vigo r de la Llei Orgànica 5/1992, de 29
d '

octubre, sobre regulació del tractament automa ti tza t de les
dades de caràcter personal i la posterior publicació del Reial
Decret 1332/1994, de 20 de juny, obliga a aquest Ajuntament a

adoptar una disposició sobre regulació dels seus fitxers automa

titzats que contenen dades de caràcter personal, a publicar
aquesta regulació en el Butlletí Oficial de la província i a

comunicar a l'Agència de Protecció de dades, els fitxers i trac
taments automatitzats de dades de caràcter personal existents.

Aquesta Alcaldia ha resolt.

1.- Els fitxers automatitzats amb dades de caràcter personal
existents en aquest Ajuntament, la regulació dels quals s'efectua
a continuació, són els següents:

a) Padró municipal d'habitants de Llançà.
b) Registre d'Entrades i Sortides de documents.

c) Gestió Impost sobre Béns Immobles.

d) Gestió Tributària Impost Activitats Econòmiques
e) Recaptació.
f) Gestió personal i nòmines

g) Expedients d'urbanisme
h) Comptabilitat
i) Contribuents

2.- Correspon a l'Alcaldia exercir les facultats de la Llei

Orgànica 3/1992, de 29 d'octubre, atribueix als responsables dels
fitxers automatitzats, adoptant les mesures que resultin
necessarles per assegurar que les dades de caràcter personal que
s'utilitzen per a les finalitats que van ser recollides.

3.- Els afectats dels fitxers automatitzats esmentats, poden
exercir el seu dret d'accés, rectificació i cancel.lació de les
dades quan procedeixi, davant de l'Alcaldia i en la forma que es

conté a l'article 12 del Reial Decret 1332/1994, de 20 de juny.

El dret d'accés és personal i s'exerceix en forma directa o per

representant legal i és compatible amb la petició de dades con

cretes que, a l'empara del que disposa l'article 37.3 de la Llei

30/1992, de 26 de novembre, sobre Règim Jurídic de les Adminis
tracions PÚbliques i del Procediment Administratiu Comú,
sol.licitin els titulars d'un interès legítim i directe.

4.- Es preveu la cessió de dades dels fitxers automàtitzats:
4.1- A efectes estadístics, a les diferents administracions

públiques, de conformitat amb el que disposa la Llei 12/1989, de
9 de maig, de la Funció Pública Estadística i de la Llei 14/1987,
de 9 de juliol, d'Activitat Estadística de la Generalitat.

4.2- A efectes no estadístics, a les administracions públiques i
institucions en la forma que es relaciona en els annexos a aques-
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tes normes referides a cada fitxer.

4.3- Ens els supòsits a que es refereix l'article 11.2 de la
Llei.
5.- S'advertirà als cessionaris de dades de caràcter personal de

la seva obligació de dedicar-los exclussivament a la finali tat

perquè se cedeixen de conformitat amb l'article 11.5 de la Llei.

6.- Les presents normes entraran en vigor al dia següent de la
seva pUblicació en el Butlletí Oficial de la Província.
7.- Comunicar l'acord i els seus annexos a l'Agència de Protecció
de Dades, de conformitat amb la disposició addicional primera del
Reial Decret 1332/1994.

ANNEXOS

NQl - Padró Municipal d'Habitants
a) Fi nal i ta t: cont rol i cens de la població. Ges tiona r el pad ró
d'Habitants.
b) Persones o col.lectius: residents i transeünts en el terme

municipal.
c) Procediment de recollida: registres públics i dades facilita
des pels interessats, mitjançant formularis i documentació.

d) Estructura i descripció de tipus de dades: Personal

necessàries per la legislació.
e) cessions: Institut Nacional d'Estadística, Agència Tributària,
Insti tutcions de Seguretat Social, Administracions públiques en

exe rcici de les funcions que tenen a t ri buides (només dades d'i
dentificació personal i domicilis), Institucions Públiques i
entitats ciutadanes sense ànim de lucre per a activitats
d'interès col.lectiu d'acord amb les finalitats de l'Institució o

Entitat (només dades d'identificació personal i domicili).

no2 - Registre general d'entrades i sortides de documents

a) Finalitat: Registre de documents

b) Persones o col.lectius: persones físiques i jurídiques que es

dirigeixen a l'Administració Municipal.
c) Procediment de recollida: declaració o formularis, instàncies,
escrits, comunicacions.

d) Estructura i descripció de tipus de dades:DNI, nom, cognoms,
adreça, telèfon, signatura, extracte del contingut del document,
data d'entrada o sortida.
e) Cessions: no es preveuen.

no3 - Gestió de Béns immobles urbans

a) Finalitat: Gestió de l'impost sobre béns immobles de
naturalesa urbana/gestió cadastre.

b) Persones o col.lectius: persones físiques i jurídiques
propietaris de béns immobles de naturalesa urbana en el terme

municipal.
c) Procediment de recollida: registre públics, declaracions o

formularis.

d) Estructura i descripció de tipus de dades: de caràcter
identificatiu personal, propietaris-possessions.
e) Cessions: Ministerio de Economía y Hacienda, Centre de Gestió
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Cadas t ral i Coope ració T ri butà ria i a les pe rsones físiques i
jurídiques en els termes que estableix el R.D. 1485/1994, d'l de
juliol.

nQ4 - Gestió tributària Impost Activitats Econòmiquesa) Finalitat: Gestió tributària rAE i recaptació.
b) Persones o col.lectius: persones físiques i jurídiques queexerceixen activitats econòmiques en el terme municipal.c) Procediment de recollida: Registre públics, +o r-mu La r

í

s i
declaracions.
d) Estructura i descripció de tipus de dades: personals de
caràcter identificatiu i dades d'activitat econòmica professional, comercial, industrial.
e) Cessions: Ministerio de Economía y Hacienda.

noS - Recaptació
a) Finalitat: recaptació de tributs i preus públics municipals.b) Persones o col.lectius: persones físiques i jurídiques contri
buents en el terme municipal.
c) Procediment de recollida: Registres públics. Declaracions o
formularis.
d) Estructura i descripc;:ió de tipus de dades: personals identifi
catives i dades fiscals bancàries.
e) Cessions: entitats bancàries per a la gestió cobratòria.

no6_- Gestió de personal i nòmines
a) Fi nal i ta t: ges tió de personal, al tes, baixes, incidències,càlcul de nòmines,càlcul de quotes seguretat social.
b) Persones o col.lectius: personal funcionari i laboral al
servei de l'Ajuntament.
c) Procediment de recollida: declaració o formularis.
d) Estructura i descripció de tipus de dades: de caràcter
identificatiu, personals, acadèmics, professionals, empleo i
carrera administrativa, bancaris i dades econòmiques de nòmina.
e) Cessions: Seguretat Social, Entitats bancàries (dades nòminés)
no7 - Comptabilitat
a) Finalitat: Comptabilitat de l'Administració Local adaptada a
la Llei d'Hisendes Locals i a la inscripció de comptabilitat per
a l'Administració Lòcal.
b) Persones o col.lectius: persones físiques o jurídiques, en
qualitat de creditors o deutors de l'Administració Local.
c) Procediment de recollida: Registres públics. Declaracions o
formularis.
d) Estructura i descripció de tip�s de dades: de carácter identi

'"ficatiu, d' inform-ació" comercial i de transaccions.
e) Cessions: Sindicatura decomptes. Tribunal de Cuentas.

nQ8 - Gestió Contribuents
a) Finalitat: Gestió de persones físiques o jurídiques que tin
guin condició de contribuents per qualsevol concepte impositiu.b) Persones o col.lectius: persones físiques o jurídiques querealitzin fets impositius subjectes a tributació municipals.c) Procediment de recollida: declaracions o formularis.
d) Estructura i descripció de tipus de dades: identi ficatives
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Cadastral i Cooperació Tributària i a les persones físiques i
jurídiques en els termes que estableix el R.O. 1485/1994, d'l de
juliol.

nQ4 - Gestió tributària Impost Activitats Econòmiques
a) Finalitat: Gestió tributària IAE i recaptació.
b) Persones o col.lectius: persones físiques i jurídiques que
exerceixen activitats econòmiques en el terme municipal.
c) Procediment de recollida: Registre públics, formularis i
declaracions.
d) Estructura i descripció de tipus de dades: personals de
caràcter identificatiu i dades d'activitat econòmica professio
nal, comercial, industrial.
e) Cessions: Ministerio de Economía y Hacienda.

nQ5 - Recaptació
a) Finalitat: recaptació de tributs i preus públics municipals.
b) Persones o col.lectius: persones físiques i jurídiques contri
buents en el terme municipal.
c) Procediment de recoIl ida: Registres públ ics. Decla racions o
formularis.
d) Estructura i descripció de tipus de dades: personals identifi
catives i dades fiscals bancàries.
e) Cessions: entitats bancàries per a la gestió cobratòria.

no6_- Gestió de personal i nòmines
a) Finalitat: gestió de personal, altes, baixes, incidències,
càlcul de nòmines,càlcul de quotes seguretat social.
b) Persones o col.lectius: personal funcionari i laboral al
servei de l'Ajuntament.
c) Procediment de recollida: declaració o formularis.
d) Estructura i descripció de tipus de dades: de caràcter
identificatiu, personals, acadèmics, professionals, empleo i
carrera administrativa, bancaris i dades econòmiques de nòmina.
e) Cessions: Seguretat Social, Entitats bancàries (dades nòmines)
no7 - Comptabilitat
a) Finali tat: Comptabili tat de l' Administr'ació Local adaptada a
la Llei d'Hisendes Locals i a la inscripció de comptabilitat per
a l'Administració Lócal.
b) Persones o col.lectius: persones físiques o jurídiques, en
qualitat de creditors o deutors de l'Administració Local.
c) Procediment de recollida: Registres públics. Declaracions o
formularis.
d) Estructura i descripció de tipus de dades: de carácter identi
ficatiu, d'informació comercial i de transaccions.
e) Cessions: Sindicatura decomptes. Tribunal de Cuentas.

no8 - Gestió Contribuents
a) Finalitat: Gestió de persones físiques o jurídiques que tin
guin condició de contribuents per qualsevol concepte impositiu.
b) Persones o col.lectius: persones físiques o jurídiques que
realitzin fets impositius subjectes a tributació municipals.
c) Procediment de recollida: declaracions o formularis.
d) Estructura i descripció de tipus de dades: identificatives
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personals i econòmiques dels contribuents.
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Llançà, 29 de desembre de 1.995

i Suñer

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



-

� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ¡

DILIGÈNCIA DE CLOSA.- En aquesta data es procedeix al tancament del Llibre
de Resolucions de l'Alcaldia, que comprèn des del Ir. de gener al 31 de desembre
de 1994.

Llançà, 31 de desembre de 1994

ELSECRETARI
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