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� AJUNTAMENT DE LLANÇA (ALTEMPORDÀ¡

AJUNTAMENT DE LLANÇÀ

LLIBRE DE RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA

Dll.,lGÈNCIA D'OBERTURA.- En el present Llibre figuren transcrites les
Resolucions i Decrets de l'Alcaldia amb numeració correlativa des del Ir. de gener
al3I de desembre de 1995; legalitzant-se cada foli amb la rúbrica del Sr. President i
segell de la Corporació.
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� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALT EMPORDÀ)

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

Un cop vist I-informe emès a Figueres
per la Ponència Tècnica Comarcal, en data 04.01.1995,
en tràmit de qualificació de la sol.licitud de
llicència municipal incoada per ANTONI BARNEDA
SERRADELL, per a l-AMPLIACIO D-UN BAR-RESTAURANT al c/
Cabrafiga núm. 8, segons el qual hom procedeix a

qualificar I-esmentada activitat com a potencialment
molesta, informant-la desfavorablement

Aquesta Alcaldia,

DECRETA:

Primer.- DENEGAR al Sr. ANTONI BARNEDA
SERRADELL, llicència d-instal.lació per a 1- AMPLIACIO
D-UN BAR-RESTAURANT, al carrer Cabrafiga núm. 8.

Segon.- Motivar aquesta denegació en
base a I-informe emès pel Consell Comarcal en atenció a

què les mesures correctores proposades en el projecte
es consideren insuficients i no fan suposar un grau de
seguretat acceptable per a garantir la protecció de
I-entorn ja que I-alçada mínima d-un local reglat,
segons el Reglament General de Policia d-Espectacles i
Activitats Recreatives és de 3,20 m., tot i que s-admet
que sigui de 2,80 m. en locals de poca superfície. En
aquest cas, I-alçada és de 2,30 m., molt per sota del
mínim establert.

Manat i signat pel senyor
lloc i data assenyalats al principi,
Secretari que certifico.

Alcalde en el
davant meu, el

Davant meu,
EL SECRETAR I ,
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AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPOROA)

DEC R E T.- A la vila de Llanç.à, a
vuit de febrer de mil nou-cents noranta-cinc.

Un cop v
í

et 1- informe e mè a., a Figueresper la Ponència Tècnica Comarcal, en data 01.02.1995.
en tràmit de qualificació de la sol. licitud dellicència municipal incoada per PILAR TURRO IN EOETTI,
per a la INSTAL.LACIO D-UNA PIZZERIA al c/ Castellarnúm. 30, segons el qual hom procedeix a qualificarI-esmentada activitat com a potencialmen.t molesta,informant-la favorablement.

Aquesta A�cald1ª,

DEC RET A :

Primer.- CONCEDIR a la Sra. PILAR TURROIH BOETTI, llicència d-instal.laci6 d-una PIZZERIA, al
carrer Castellar núm. 30.

Segon.- CONDICIONADA: A I-acompliment deles mesures correctores que figuren en el projectetècnic de l-exDressada activitat unit a I-expedient _les assenyalades pels tècnics munîCipals.

En cap cas es podrà començarI-activitat abans d-haver-se obtingut
comprovació favorable.

a exercir
I-acta de

Per obtenir aquesta acta el peticionarihaurà de sol.licitar de l-Ajun.tam�nt que efectui
I-oportuna visita d-inspecció. A la sol. licitud
s-acompanyarà una certificació del Tècnic Director deles obres i instal. lacions, en la que s-especifiqui laconformitat de les mateixes a la llicència que les
ampara.

Les obres i treballs d-instal.laci6 dels'

condicionants
del termini
re buda de la

anteriors hauran
d-un mes, comptat
present resoluci6.

à-estar acabats dintre
de IQdes de la -_,_

GLa

I�OTIFIQUI -S l-i::t�ressata --- ....... _---+-

l-''!' -:='=:''=.1..L '-decret d-aquesta Alcaldia indicant els recursos

corres?onguin.
"h�
..:....t...:..

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



lloc i data
lYIana"t. i signat

assen�lô_lats al

.
..'

AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDA)

"

)

,j

, "

pr l ne lPl,
Secretari que cer�ifico.

Davant meu

EL SECRETARI,
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� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ IALTEMPORDA)

DEC R E T.- A la vila de Llançà, el tretze de febrer

de mil nou-cents noranta-cinc.

VISTA l'acta de compareixeçà de la Sra. ENCARNACION R�
JANO MOLINA de data d'avui, segons la qual sol.licita

que l'Ajuntament de Llançà li avançi la quantitat de -

25.000 Ptes. i es compromet a tornar-les en el termini

màxim de cinc mesos.

Aquesta Alcaldia, HA RESOLT:

CONCEDIR a la Sra. ENCARNACION REJANO MOLINA un ajut de

25.000 Ptes., les quals seran reintegrades a l'Ajunta
ment en el termini màxim de cinc mesos.

Davant meu

Ho mana i signa En Josep M. Salvatella i Suñer, Alcalde
<)

de l'A�untament de Llançà, en el lloc i data al princi-
pi assenyalats, davant meu, el Secretari de que dono fe.
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� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDA¡

L'll.1m. Sr. Alcalde d'aquesta vila, en data d'avui ha dictat el decret literal següent:

"D E CRE T .

- A la vila de Llançà, a vint-i-vuit de febrer de mil nou-cents noranta-cinc.

En virtut del que disposen les Bases aprovades pel Ple de l'Ajuntament del dia 9 de gener de
1.995, que regeixen el concurs-oposició lliure per a la provisió d'una plaça
d'Agutzil-Ordenança, vacant a la plantilla d'aquesta Corporació, aquesta Alcaldia-Presidència,
a la vista de les instàncies que s'han presentat per prendre part a l'esmentat concurs-oposició,
he resolt:

PRIMER.- Aprovar d'acord amb la base quarta, la següent llista d'admesos I exclosos:

ASPIRANTS ADMESOS.-

- JOAN ROSA i BARRAS
- MÒNICA PALLISER i SOLER
- EVA VELASCO i PALÓS
- LAURA GADEA i BOSCH
- SÒNIA MARTÍNEZ i EZQUERRA
- JORDI BONAREU i NOGUÉ
- DAVID VAQUERO i PASCUAL
- JOAQUIN ORDUÑA i SAPIÑA
- JORDI ROSA i ARIZA
- JOAN CARLES MORA i TORRENT
- DIONÍS CANTALAPIEDRA i MOTERA
- � TERESA ARGELES i GIBERT
-MARIOSOLENCHiTUBERT
- XAVIER RAICH i RODRIGUEZ
- JOSEP � LOSTE i ROMERO
- Ma DOMINICA ANDREU i ROUCH
- PILAR CANTON i PUJAZON

ASPIRANTS EXCLOSOS.-

-CAP

SEGON.- Designar d'acord amb el que disposa la base cinquena, el Tribunal qualificador dels
exercicis del concurs-oposició, que estarà composat de la següent manera:

- President
Titular: JOSEP M. SALVATELLA i SUÑER
Suplent: JAUME COLL i SOLA

- Vocals
En representació dels membres de la Corporació
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� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ¡

Titular: JOSEP SERRADELL i PACAREU
Suplent: LAUREÀ SERRA i CISNEROS.

Titular: FRANCESC FABREGA i BOSCH
Suplent: MANEL MARTINEZ i ROCA

En representació de la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat

Titular: MARIBEL DE EUGENIO i HUELAMO
Suplent: MONTSERRAT GONZÁLEZ iFALCÓ

En representació de l'Escola (l'Administració Pública de Catalunya

Titular: FRANCISCO MUÑoz i CAMEO
Suplent: AGUSTI GARCIA i ANDRES

Tècnic designat per l'Alcaldia

Titular: ENCARNACIÓ MESQUIDA i PALTRÉ
Suplent: DOLORS TURÚ i SANTIGOSA

Secretari: NARCÍS SUBIRATS i REYNAL
Suplent .. J"OSEP -Mª CORTADA i PUIG

TERCER.- Fixar com a data d'inici dels exercicis el dia 20 de març de 1.995, a les 9 hores del
matí, a la Casa Consistorial.

QUART.- Que es publiqui la present resolució en el Butlletí Oficial de la Província i en el
Tauler d'Anuncis de la Casa Consistorial.

Ho mana i signa En Josep M. Salvatella i Suñer, Alcalde-President de l'Ajuntament de Llançà,
en el lloc i data al principi assenyalats, davant meu, el Secretari que certifico.= Signat,
L'ALCALDE.= Davant meu, EL SECRETARI."

El que trasllado a Vostè pel seu coneixement i efectes, informant-lo que la recusació dels
membres del Tribunal podrà ésser promoguda en qualsevol moment de la tramitació del
procediment.

Contra l'anterior resolució, al tractar-se d'un acte de tràmit, no procedeix la interposició de
recurs, no obstant podrà fer ús dels recursos, reclamacions o al.legacions que estimi
pertinents.

• 17490 LLANÇA



AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

"D E CRE T .

- A la vila de Llançà, a vint-i-vuit de febrer de mil nou-cents noranta-cinc.

En virtut del que disposen les Bases aprovades pel Ple de l'Ajuntament del dia 9 de gener de

1.995, que regeixen el concurs-oposició lliure per a la contractació amb caràcter temporal i a

temps parcial d'una plaça d'Auxiliar d'Administració general, adscrita al Punt d'Informació

Juvenil, aquesta Alcaldia-Presidència, a la vista de les instàncies que s'han presentat per
prendre part a l'esmentat concurs-oposició, he resolt:

PRIMER.- Aprovar d'acord amb la base quarta, la següent llista d'admesos I exclosos:

ASPIRANTS ADMESOS.-

- MÒNICA PALLISER i SOLER.
- FRANCINA FARRÉ i POu.
- EVA VELASCO i PALÓS.
- SÒNIA LÓPEZ i MALLOL.
- MARC CENTELLAS i PALLISER.
- JORDI ROSA i ARIZA.
- NÚRIA ESCARPANTER i OLIVET.
- CARLES JUANOLA i BRAVO.
- Ma DOMINICA ANDREU i ROUCH.
- JOSEP Ma LOSTE i ROMERO.

- LAURA FORNELL IBORa�
ASPIRANTS EXCLOSOS.-

-CAP

SEGON.- Designar d'acord amb el que disposa la base cinquena, el Tribunal qualificador dels
exercicis del concurs-oposició, que estarà composat de la següent manera:

- President
Titular: JOSEP M. SALVATELLA i SUÑER
Suplent: JOSEP SERRADELL i PACAREU

- Vocals
En representació dels membres de la Corporació

Titular: JAUME COLL i SOLÁ
Suplent: LAUREÀ SERRA i CISNEROS.

Titular: FRANCESC FABREGA i BOSCH

Suplent: MANEL MARTINEZ i ROCA
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� AJUNTAMENT DE LLANÇA (ALTEMPORDÀ)

En representació de la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat

Titular: MONTSERRAT GONZALEZ i FALCO

Suplent: MARIBEL DE EUGENIO i HUELAMO

En representació de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya

Titular: FRANCISCO MUÑoz i CAMEO

Suplent: AGUSTI GARCIA i ANDRES

Tècnic designat per l'Alcaldia

Titular: VICENÇ CANOVAS i SANCHEZ
Suplent: ALBERT BAlOT i FUERTES

Secretari: NARCÍS SUBIRATS i REYNAL

Suplent: ENCARNACIÓ MESQUIDA i PALTRÉ

TERCER- Fixar com a data d'inici dels exercicis el dia 17 de març de 1.995, a les 9 hores del
amtí, a la Casa Consistorial.

QUART.- Que es publiqui la present resolució en el Butlletí Oficial de la Província i en el
Tauler d'Anuncis de la Casa Consistorial.

Ho mana i signa En Josep M. Salvatella i Suñer, Alcalde-President de l'Ajuntament de Llançà,
en el lloc i data al principi assenyalats, davant meu, el Secretari que certifico.= Signat,
L'ALCALDE.= Davant meu, EL SECRETARI."

El que trasllado a Vostè pel seu coneixement i efectes, informant-lo que la recusació dels
membres del Tribunal podrà ésser promoguda en qualsevol moment de la tramitació del
procediment.

Contra l'anterior resolució, al tractar-se d'un acte de tràmit, no procedeix la interposició de
recurs, no obstant podrà fer ús dels recursos, reclamacions o al.legacions que estimi
pertinents.

Llançà, 28 de febrer de 1.995
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� AJUNTAMENT DE LLANÇA (ALTEMPORDA)

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

VIST l'expedient que es tramita en relació amb el nivell sonor del Bar "T-7", situat a

l'Avinguda Pau Casals núm. 25.

ATES que en virtut del decret d'aquesta Alcaldia de data 18.11.94 va iniciar-se expedient per
tal de limitar l'horari per tenir música a l'esmentat local.

ATES que en el tràmit de vista i audiència la Sra. Silvia Gurri Canals va presentar un escrit

d'al.legacions registrat en aquestes dependències en data 30.11.94, en el que es fa constar:

1) Les proves a què fa referència l'informe es varen realitzar abans de la 1 de la matinada.

2) Les condicions en què es va realitzar la prova no foren correctes ja que la finestra que dóna
a l'exterior estava oberta i es sentia sorolls del carrer.

3) Que una vegada finalitzada la prova no es va comunicar als responsables del local els
resultats de les mateixes.

ATES que les al.legacions formulades per la Sra. Gurri no desvirtuen el certificat de l'informe,
tota vegada que les proves es varen fer diverses proves compreses entre 2/4 d'I i la 1'25 de la
matinada amb resultat de que en qualsevol situació es superen els nivells permesos.

Aquesta Alcaldia, HA RESOLT:

PRIMER. - REQUERIR a la Sra. SILVIA GURRI CANALS perquè en el termini d'un mes

adopti les mesures pertinents per tal d'eliminar o reduir la música i sorolls del Bar T-7 a nivells
permesos per les Ordenances Municipals i Pla General d'Ordenació Urbana.

SEGON.- Transcorregut l'esmentat termini es practicarà una nova inspecció tècnica per tal de
determinar el compliment de mesures a què es refereix l'apartat anterior i procedir en

conseqüència.

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

L'Alcal e-President,

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

e
,

DEC RET .- A la vila de Llançà, a catorze de març de mil nou-cents noranta-cinc.

ATÈS que segons l'informe emès per la Policia Local en data 20 de febrer d'enguany, resulta
que hi ha un pou a ras de terra, sense cobrir, en un terreny situat al carrer Cau del Llop núm.
20, propietat del Sr. Ignasi Bofill Anglada, la qual cosa representa un perill per a les persones
que passen per aquelllloc.

Aquesta Alcaldia,

HARESOLT:

Primer.- REQUERIR al Sr. IGNASI BOFILL ANGLADA perquè en el termini de QUINZE
DIES, comptats des de la data de la rebuda de la present notificació, procedeixi a tapar el pou
situat en el solar del carrer Cau del Llop núm. 20.

Segon.- ADVERTIR al Sr. BOFILL 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 subsidària, amb les despeses a càrrec del Sr. Bofill.

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

Ho mana i signa en Josep M. Salvatella i Suñer, Alcalde de Llançà, en ellloc i data al principi
assenyalats, davant meu, el Secretari que certifico.

L' CALDE, Davant meu,
EL RETAR!,

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

)
<

# /

<4NC�//
DEC RE T.- A la vila de Llançà, a vint-i-quatre de març de mil nou-cents noranta-cinè���

En relació amb la petició verbal del Sr. FERNANDO VENTÓS PLA per poder cremar la
brossa vegetal del solar situat a l'Av. Europa núm. 35, aquesta Alcaldia,

HARESOLT:

AUTORITZAR al Sr. FERNANDO VENTÓS PLA per tal de que pugui cremar la brossa
vegetal del solar situat a l'Av. Europa núm. 35.

CONDICIONAT: Haurà de tenir vigilància del procés i una vegada acabat, haurà d'apagar
totalment els residus del foc.

Ho signa en Josep Serradell i Pacareu, Alcalde Accidental de l'Ajuntament de Llançà, en ellloc
i data al principi assenyalats, davant meu, el Secretari que certifico.

L'ALCALDE ACCTAL., Davant meu,
EL SECRETARI,
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<Œ!> AJUNTAMENT DE LLANÇA (ALTEMPORDÀI
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"D�-E CRE T .- A la vila de Llançà, a vint-i-nou de març de mil nou-cents noranta-cinc.

RESULTANT que dels informes adquirits sobre el particular, consta que el terreny propietat
del Sr. PERE ROS Vll.ANOVA, qualificat com urbanitzable no programat, situat al polígon 3

parceLles 50 i 51 del Cadastre de Rústica d'aquest terme municipal, es troba ple de malesa
amb alt perill i rise d'incendi.

VIST l'article 10 del Reglament de Disciplina 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.

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

Davant meu

SECRETARI,

1

l

HARESOLT:

Primer.- REQUERIR al senyor PERE ROS VILANOVA perquè en el termini d'UN MES,
a comptar des de la data de rebuda de la notificació de la present resolució, procedeixi a

netejar l'esmentat terreny.

Segon.- ADVERTffi al senyor PERE ROS VILANOVA, que en cas d'incompliment del

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

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

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

RESIDENT,

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



� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

Sr.

ANTONIO CORTÉS APARICIO
Comte Jorre, 10

INTERIOR

DEC RE T.- A la vila de Llançà, a trenta-un de març de mil nou-cents noranta-cinc.

VIST l'escrit rebut de la Delegació Territorial del Govern a Girona de data 22-02-95, referent
al certificat de reacció al foc de la sala de festes situada al carrer Comte Jofre núm. 10, de la

qual és titular el Sr. Antonio Cortés Aparicio.

Aquesta Alcaldia, HA RESOLT:

REQUERIR al senyor ANTONIO CORTÉS APARICIO perquè en el termini de DEU DIES

aporti els certificats de reacció al foc dels diversos materials inflamables instal.lats a la sala de

festes, els quals han d'anar acompanyats d' un certificat emès per un tècnic competent que
acrediti la seva correcta col.locació diferenciant els materials tractats.

Ho mana i signa en Josep M. Salvatella i Suñer, Alcalde-President de l'Ajuntament de Llançà,
en ellloc i data al principi assenyalats, davant meu, el Secretari que certifico.

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

DEC RE T.- A la vila de Llançà, a cinc d'abril de mil nou-cents noranta-cinc.

En relació amb la petició verbal del Sr. JOSEP SERRADELL ESCARPANTER per poder
cremar la brossa vegetal del solar situat a la Urbanització Serradell de La Farella, aquesta
Alcaldia,

HARESOLT:

MANIFESTAR al Sr. JOSEP SERRADELL ESCARPANTER que per part d'aquest
Ajuntament no hi ha cap inconvenient perquè pugui cremar la brossa vegetal del solar situat a

la Urbanització Serradell de la Farella.

CONDICIONAT: Haurà de tenir vigilància del procés i una vegada acabat, haurà d'apagar
totalment els residus del foc.

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

principi assenyalats, davant meu, el Secretari que certifico.

Av. Europa n.? 37 • Tel. 972/380181 • Fax 972/381258 • 17490 LLANÇA
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<Œt> AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALT EMPORDÀ)

"DECRET.- A la vila de Llançà, a deu d'abril de mil nou-cents noranta-cinc.

En relació amb la petició verbal del Sr. FRANCISCO SOlER ROIG per poder cremar la
brossa vegetal del solar situat a l'Av. Europa, 41-43, aquesta Alcaldia,

HARESOLT:

l\llANIFESTAR al Sr. FRANCISCO SOlER ROIG que per part d'aquest Ajuntament no hi ha

cap inconvenient perquè pugui cremar la brossa vegetal del solar.

CONDICIONAT: Haurà de tenir vigilància del procés i una vegada acabat, haurà d'apagar
totalment els residus del foc.

Ho signa en Josep � Salvatella i Suñer, Alcalde de l'Ajuntament de Llançà, en el lloc i data
al principi assenyalats, davant meu, el Secretan que certifico. Signatures: L'Alcalde. = Davant
meu, El Secretan, rubricats."

Llançà, 10 d'abril de 1.995
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4Y> AJUNTAMENT DE LLANÇA (ALTEMPORDÀ)

"D E CRE T.- A la vila de Llançà, a vint d'abril de mil nou-cents noranta-cinc.

Un cop vist l'informe emès a Figueres per la Ponència Tècnica Comarcal, en data 5-4-95, en
tràmit de qualificació de la soI.licitud de llicència municipal incoada per SEBASTIANA
JUAN COLL, en representació de "EL POLLASTRE D'OR", per a la INSTAL.LACIÓ
D'UNA ROSTISSERIA al ci Castellar núm. 68, segons el qual hom procedeix a qualificarl'esmentada activitat com a potencialment molesta, inforrnant-la FAVORABLEMENT amb
condicions.

AQl:JESTA ALeALDIA,

DECRETA:

Primer.- CONCEDIR a Ia Sra. SEBASTIANA JUAN COLL, en rep. de "EL
POLLASTRE D'OR", llicència d'instaI.lació d'una ROSTISSERIA, al carrer Castellar
núm.68.

Segon.- CONDICIONADA:
1.- La porta d'accés allocal ha de fer un mínim de 80 cm. d'amplada.
2.- A l'acompliment de les mesures correctores que figuren en el projecte tècnic de
l'expressada activitat unit a l'expedient i les assenyalades pels tècnics municipals.
En cap cas es podrà començar a exercir l'activitat abans d'haver-se obtingut l'acta de
comprovació favorable.

Per obtenir aquesta acta el peticionari haurà de soI.licitar de l'Ajuntament que efectui
l'oportuna visita d'inspecció. A la sol.licitud s'acompanyarà una certificació del Tècnic Director
de les obres i instal.lacions, en la que s'especifiqui la conformitat de les mateixes a la llicència
que les empara.

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 resolució.

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

Av.Europa n.v ê? • Tel. 972/380181 • Fax972/381258 • -17490LLANÇA
Registre d'Entitats Locals: 01170926
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Manat i signat pel senyor Alcalde en el lloc i data assenyalats al principi, davant meu, el
Secretari que certifico. -

Davant meu,

I'
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<1]> AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ¡

"D E CRE T. - A la vila de Llançà, a vint d'abril de mil nou-cents noranta-cinc.

Un cop vist l'informe emès a Figueres per la Ponència Tècnica Comarcal, en data 5-4-95, en

tràmit de qualificació de la sol.licitud de llicència municipal incoada per CARMEN MOLINA
, DÍAZ, en representació de PEIXOS JUCA, per a la INSTAL.LACIÓ D'UNA

PEIXATERIA al ci Major núm. 22, segons el qual hom procedeix a qualificar l'esmentada
activitat com a potencialment molesta, informant-la FAVORABLEMENT amb condicions.

AQUESTA ALCALDIA,

.�.

DECRETA:

Primer.- CONCEDIR a la Sra. CARMEN MOLINA DÍAZ, en rep. de PEIXOS mCA,
llicència d'instal.lació d'una PEIXATERIA, al carrer Major núm. 22.

Segon.- CONDICIONADA:
1.- La porta d'accés allocat ha de tenir una amplada núnima de 80 cm.

2.- A l'acompliment de les mesures correctores que figuren en el projecte tècnic de
l'expressada activitat unit a l'expedient i les assenyalades pels tècnics municipals.

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

comprovació favorable.

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

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 resolució.

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

corresponguin.
,

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

at i signat pel senyor Alcalde en el lloc i data assenyalats al principi,
Secretari que certifico=

Davant meu



� AJUNTAMENT DE LLANÇA (ALTEMPORDÀ)

DE CRE T .- A la vila de Llançà a vint-i-quatre d'abril de mil nou-cents noranta-cinc.

D'acord amb l'informe emès per l'Arquitecte-Assessor Municipal de data 20-04-95, en relació
a la instal.lació de PIZZERIA, situada al carrer Castellar núm. 30, de la qual és titular la Sra.
PILAR TURRÓ IN BOETTI.

DECRETO:

Primer.- ATORGAR llicència municipal d'OBERTURA I FUNCIONAMENT de l'activitat
de PIZZERIA al carrer Castellar núm. 30, 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 l'Alt

Empordà i al Servei del Joc i d'Espectacles del Departament de Governació.

Ho mana i signa en Josep M. Salvatella i Suñer, Alcalde-President de l'Ajuntament de Llançà,
en ellloc i data al principi assenyalats, davant meu, el Secretari que certifico.

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

E

DEC R E T.-

Assabentat que els propers dies 4 i 5 de maig el grup musical
anomenat SOPA DE CABRA actuarà a la Sala de Festes "Cuasar", i
seguint les indicacions dels Serveis Territorials de Governació
de la Generalitat de Catalunya, requereixi's al Sr. ANTONIO
CORTES APARICIO, titular de la Sala, perquè durant l'actuació de
l'esmentat grup, tingui contractats dos guardes jurats per tal de
garantir l'ordre en el local i el seu entorn.

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

Av.Europan.037. Tel. 972/380181 • Fax972/381258· 17490LLANÇA
Registre d'Entitats locals: 01170926
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"D E CRE T .

- A la vila de Llançà, a vuit de maig de mil nou-cents noranta-cinc.

Vist l'informe emès per la Policia Local en data 4 de maig de 1.995, en el que es fa constar que
el Sr. JOSEP PUJOL CARRERAS ha instal.lat una grúa en el carrer Narcís Monturiol núm.
3, sense llicència municipal.

Aquesta Alcaldia, HA RESOLT: I-

Primer. - REQUERIR. al senyor JOSEP PUJOL i CARRERAS perquè immediatament a la
rebuda del present escrit sol.liciti la corresponent llicència municipal per instal.lar la grua al
carrer Narcís Monturiol núm. 3, adjuntant una còpia de la pòlissa d'assegurança de
responsabilitat civil.

Segon.- ADVERTIR al senyor PUJOL que en cas d'incompliment del requerit en el termini
assenyalat, es procedirà a iniciar el corresponent expedient sancionador.

Davant meu

EL SECRETARI,

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

Av.Europa n.v ê? • Tel. 972/380181 • Fax972/381258 • 17490LLANÇA
Registre d'Entitats Locals: 01170926
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VIST la instància de data 17.05.95 del Sr. NARCís TURRÓ Vll.,ANOVA, en la que demana
autorització per tal de procedir al canvi de vehicle a la parada núm. 1 de la Plaça Major, amb
el qual realitzava el servei de taxi.

DEC RET .- A la vila de Llançà, a disset de maig de mil nou-cents noranta-cinc.

L'ALC E-PRESIDENT,

Aquesta Alcaldia, HA RESOLT:

CONCEDIR al senyor NARCÍS TURRÓ Vll.,ANOVA llicència per canviar el vehicle amb el
qual realitza el servei de taxi a la parada núm. 1 de la Plaça Major , substituint l'anterior
vehicle marca BMW matrícula GI-6956-AP per un altre marca BMW, model 525 TD,
matrícula GI-3467-AY.

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

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 disset de maig de mil nou-cents noranta-cinc.

RESULTANT que de l'informe emès per la Policia Local d'aquest Ajuntament en data
26.04.95, consta que diversos veïns del carrer Muralla han observat que a l'edifici abandonat
situat al núm. 7 del mateix carrer, hi accedeixen al seu interior nens i joves els quals es

dediquen a destrossar les portes, finestres, vidres, etc. i quan fa vent les finestres colpegen i es

trenquen els vidres caient al carrer amb perill per als vianants.

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 Sr. CARLOS DE LA MADRID PUIG DE LA BELLACASA
perquè en el termini de QUINZE DIES, comptats des de la data de rebuda de la present
notificació, procedeixin al tancament dels accessos a l'edifici inhabitat del carrer Muralla núm.
7.

Segon.- ADVERTm. al Sr. DE LAMADRID 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. De la Madrid.

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

Ho mana i signa en Josep M. Salvatella i Suñer, Alcalde de Llançà, en ellloc i data al principi
assenyalats, davant meu, el Secretari que certifico.

L'Alcalde, Davant meu

Av. Europa n.? 37 • Tel. 972/380181 • Fax 972/381258 • 17490 LLANÇA
Registre d'Entitats Locals: 01170926
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DEC RET .- A la vila de Llançà, a sis de juny de mil nou-cents noranta-cinc.

RESULTANT- que. -de l'informe emès per la Policia Local d'aquest Ajuntament en data
10.05.95, consta que a l'habitatge del carrer La Unió núm. 1, propietat del Sr. RAFAEL
suÁREz GIRBAL, hi ha una canal trencada adosada a la façana que fa que les aigües brutes
aboquin al carrer.

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.

VIST l'article 21, apartat b) de les ordenances de Policia i Bon Govern aprovades per aquest
Ajuntament, segons el qual queda prohibit buidar aigües de pesca salada o altres de qualsevol
mena a la via pública.

Aquesta Alcaldia, HA RESOLT:

Primer.- REQUERIR al Sr. RAFAEL SUÁREZ GIRBAL perquè en el termini de QUINZE
DIES, comptats des de la rebuda de la present notificació, procedeixi a reparar la canal del
carrer La Unió núm. 1.

Segon.- ADVERTIR al Sr. RAFAEL suÁREz GIRBAL que en cas d'incompliment del
requerit en el termini assenyalat, es procedirà a iniciar el corresponent expedient sancionador.

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

Ho mana i signa en Josep M. Salvatella i Suñer, Alcalde de Llançà, en eilloc i data al principi
assenyalats, davant meu, I Secretari que certifico.

Av. Europa n.? 37 • Tel. 972/380181 • Fax 972/381258 • 17490 LLANÇA
Registre d'Entitats Locals: 01170926
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DEC RET .- A la vila de Llançà, el quinze de juny de mil nou-cents noranta-cinc.
'. �_£ A.

En relació amb la soLlicitud de la Sra. MARIA ISABEL RAMOS RODRIGUEZ de data 29

de maig d'enguany, registre d'entrada núm. 1901, soLlicitant canvi de nom del local situat al
carrer la Creu núm. 1, destinat a PREPARACIO DE PLATS CUINATS.

Vist l'informe emès per l'Arquitecte Municipal en data 13-06-95, segons el quall'activitat que
es preté instal.1ar s'adapta a les Ordenances municipals i als Plans d'Ordenació Urbana.

Aquesta Alcaldia,

HARESOLT:

CONCEDIR a la senyora MARIA ISABEL RAMOS RODRIGUEZ llicència municipal per
canviar la titularitat de l'establiment destinat a PREPARACIO DE PLATS CUINATS,situat
al carrer La Creu núm. 1.

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 certifico.

L'ALCALDE, Davant meu

CRETARI,

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



� AJUNTAMENT DE LLANÇA IALTEMPORDA¡

DECRET.-

A la Vila de Llançà, a vint-i-tres de juny de mil nou-cents noranta-cinc.

VIST l'article SIde la Llei 8/87 Municipal i de Règim Local de Catalunya, aquesta Alcaldia
HARESOLT:

I - AREA DE GOVERNACIÓ:

A proposta del Regidor Delegat de Governació:

1.1) ADQUIRIR a l'Oficina de Negocis de TELEFÒNICA, un telèfon mòbil model NOKIA
323 per un import de 79.900 Ptes., amb càrrec a la partida 219.0001.

Il - AREA D'mSENDA :

A proposta del Regidor Delegat d'Hisenda:

1.2) DIRIGIR-SE a les entitats bancàries i d'estalvi del Municipi, sol.licitant condicions per tal
de subscriure una operació de tresoreria de 50.000.000 Ptes. pel termini d'un any.

2.2) DIRIGIR-SE a les entitats bancàries i d'estalvi del Municipi, sol.licitant condicions per
l'atorgament d'un aval per un import de 37.696.636 Ptes., per garantir davant la Direcció
General de Ports i Costes de la Generalitat de Catalunya, les obres corresponents al projecte
de Passeig Marítim de la Platja de Grifeu.

3 .2) APROVAR les relacions de despeses amb càrrec a les partides pressupostàries que
figuren i que a continuació es detallen:

-Pressupost Ajuntament .

- Pressupost Casal Pensionista .

- Pressupost Patronat Turisme .

- Pressupost Patronat Esports .

496.345

81.664
50.000
11.556

ID - AREA D'URBANISME:

A proposta del Regidor Delegat d'Urbanisme:

1.3) CONCEDIR a la Sra. ISABELLA LUCKAS, en relació amb el seu escrit de data
13-06-95, registre d'entrada núm. 2112, llicència municipal per reparar el mur del jardí del
carrer Cap de Vol núm. 9 i construir uns murets a fi que l'aigua de la pluja no s'emporti la terra
del jardí.

.

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

�NCEDIR a la COMUNITAT DE PROPIETARIS REINA FABIOLA 18,'� r����-�
amb el seu escrit de data 8-06-95, registre d'entrada núm. 2063, llicència munici�'....··1>et....... �

col.locar 40 m2. de mosaic en el jardí de l'edifici situat a l' Av. Reina Fabiola núm. 18.

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

Davant meu,

ECRETARI,

Av. Europa n.o 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, el vint-i-tres de juny de mil noií-cènts
noranta-cinc.

VISTA l'acta de compareixença de la Sra. ENCARNACION REJANO
MOLINA de data d'avui, segons la qual sol.licita que l'Ajuntament de Llançà li

avançi la quantitat de 25.000 Ptes., les quals es compromet a tomar-les en el
termini màxim de cinc mesos.

Aquesta Alcaldia, HA RESOLT:

CONCEDIR a la Sra. ENCARNACION REJANO MOLINA un ajut de 25.000

Ptes., les quals seran reintegrades a l'Ajuntament de Llançà en el termini màxim
de cinc mesos.

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

Llançà, en el lloc i data al principi assenyalats, davant meu, el Secretari de que
dono fe.

Davantmeu

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 quinze de juny de mil nou-cents noranta-cinc.

VIST l'escrit d'al.legacions formulat pel Sr. Josep M. Servitje i Roca, actuant com a Secretari
General del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, registrat en aquestesdependències en data 12-05-95, núm. 1711 del Registre d'Entrades, en el tràmit de vista i
audiència de l'expedient que es tramita per la suspensió d'obres que es realitzen per la
construcció d'una caseta per transformador al carrer Rafael Estela n" 27.

ATÈS que el recurrent essencialment manifesta que les obres s'han executat d'acord amb les
especificacions contingudes al projecte presentat, les posteriors modificacions introduïdes a
instància dels serveis tècnics de l'Ajuntament i la normativa per aquests tipus d'edificacions.

VIST l'informe emès per l'Arquitecte Assessor Municipal en el que es fa constar que les
al.legacions formulades no rebaten el contingut de l'informe previ i que per tant ha de
procedir-se a la rectificació de les anomalies les quals són de fàcil solució.

VIST l'article 254 del Decret legislatiu 1/90 de la Generalitat de Catalunya, aquesta Alcaldia
HARESOLT:

Primer.- SUSPENDRE com a mesura cautelar, els actes d'edificació que el Departament de
Treball de la Generalitat de Catalunya realitza al carrer Rafael Estela núm. 27, consistents en
la construcció d'una caseta per la instal.lació d'una central de B.T.

Segon- En el termini de dos mesos, comptats des del dia següent al de la recepció de la
present resolució, haurà d'esmenar les deficiències assenyalades pel Tècnic Municipal per tal
d'ajustar les obres a la llicència concedida, informant-los que transcorregut aquest termini
sense haver ajustat les obres realitzades a les condicions de la llicència, se'n donarà compte a
l'Ajuntament Ple, perquè acordi la demolició de les obres a càrrec de l'Organisme interessat i
impedir-ne els usos a què estaven destinades .

. Ho mana i signa en Josep M. Salvatella i Suñer, Alcalde-President de l'Ajuntament de Llançà,
en ellloc i data al principi assenyalats, davant meu, el Secretari que certifico.

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

- A la vila de Llançà, a disset de maig de mil nou-cents noranta-cinc.

RESULTANT que de l'informe emès per la Policia Local d'aquest Ajuntament en data

18.04.95, consta que en diverses ocasions la Policia Local ha hagut d'intervenir a l'habitatge
situat al carrer Rafael Estela núm. 31 per treure a persones indigents-transeünts que alguna nit

s'havien refugiat al seu interior.

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 als HEREUS de la Sra. CARMEN TAÑÁ LLINARES perquè en el
termini de QUINZE DIES, comptats des de la data de rebuda de la present notificació,
procedeixin al tancament dels accessos a la vivenda inhabitada del carrer Rafael Estela núm.
31.

Segon.- ADVERTIR als HEREUS de la Sra. CARMEN TAÑÁ LLINARES 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 dels propietaris de la finca.

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

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

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.



<Qt> AJUNTAMENT DE LLANÇA (ALTEMPORDA)

DECRET.-

A la Vila de Llançà, a vint-i-tres de juny de mil nou-cents noranta-cinc.

VIST l'article SIde la Llei 8/87 Municipal i de Règim Local de Catalunya, aquesta Alcaldia
HARESOLT:

I - AREA DE GOVERNACIÓ:

A proposta del Regidor Delegat de Governació:

1.1) ADQUIRIR a l'Oficina de Negocis de TELEFÒNICA, un telèfon mòbil model NOKIA
323 per un import de 79.900 Ptes., amb càrrec a la partida 219.0001.

II - AREA D'IDSENDA :

A proposta del Regidor Delegat d'Hisenda:

1.2) DIRIGIR-SE a les entitats bancàries i d'estalvi del Municipi, sol.licitant condicions per tal
de subscriure una operació de tresoreria de 50.000.000 Ptes. pel termini d'un any.

2.2) DIRIGIR-SE a les entitats bancàries i d'estalvi del Municipi, sol.licitant condicions per
l'atorgament d'un aval per un import de 37.696.636 Ptes., per garantir davant la Direcció
General de Ports i Costes de la Generalitat de Catalunya, les obres corresponents al projecte
de Passeig Marítim de la Platja de Grifeu.

3 .2) APROVAR les relacions de despeses amb càrrec a les partides pressupostàries que
figuren i que a continuació es detallen:

-Pressupost Ajuntament 496.345
- Pressupost Casal Pensionista 81. 664
- Pressupost Patronat Turisme 50.000
- Pressupost Patronat Esports 11.556

ID - AREA D'URBANISME:

A proposta del Regidor Delegat d'Urbanisme:

1.3) CONCEDIR a la Sra. ISABELLA LUCKAS, en relació amb el seu escrit de data

13-06-95, registre d'entrada núm. 2112, llicència municipal per reparar el mur del jardí del
carrer Cap de Vol núm. 9 i construir uns murets a fi que l'aigua de la pluja no s'emporti la terra

deljardí.
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Ho mana i signa el Sr, Alcalde en la data abans indicada,
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� AJUNTAMENT DE LLANÇA (ALTEMPOROA)

DECRET.- A la Vila de-Llançà, a trenta de juny de mil nou-cents noranta-cinc.

VIST l'expedient que es tramita en relació amb la sol.licitud del Sr. TOMAS FELIU en

representació de VOLUMEN INT. S.A., per l'obertura d'un PARC INFANTIL, situat a l'Av.
Pau Casals n° 13-15.

Aquesta Alcaldia HA RESOLT:

ATORGAR autorització provisional per la instal.lació i obertura d'un parc infantil amb sis
atraccions inflables al terreny situat a I'Av.Pau Casals n° 13-15, al Sr. Tomàs Feliu en

representació de VOLUMEN INT.,S.A., amb els següents condicionants:

lr.- La present autorització s'atorga pels dies 1,2 i 3 de juliol actual, trancorreguts els quals
s'entendrà definitivament caducada la llicència.

2n.- Haurà d'instal.lar un sanitari químic dintre el recinte.

3r.- Una vegada acabada la instal.lació haurà de comunicar-ho a l'Ajuntament, als efectes

d'inspecció i informe del Tècnic Municipal, previ a l'inici del funcionament.

4t.- Complir estrictament els horaris de tancament, així com les Ordenances Municipals sobre
sorolls.

Ho mana i signa en JOSEP M. SALVATELLA i SUÑER, Alcalde-President de l'Ajuntament
de Llançà, en el llo i data al principi assenyalats, davant meu, el Secretari, que certifico.
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� AJUNTAMENT DE LLANÇA IALTEMPORDAI

DECRET.-

VIST l'escrit de la Comissio d'Urbanisme de Girona de data 8 de maig d'enguany, núm. 1696

del Registre d'Entrades, en relació amb el Projecte d'Urbanització de l'aparcament del carrer

Rafael Estela, aquesta Alcaldia HA RESOLT.

EXPOSAR novament al públic pel termini de vint dies mitjançant anunci a publlicat en el
Butlletí Oficial de la Província, en el tauler 'd'anuncis d'aquesta Casa Consistorial i notificació

personal als propietaris de terrenys afectats, als efectes d'examen i presentació d'al.legacions,
el Projecte d'Urbanització de l'aparcament del carrer Rafael Estela, redactat per l'arquitecte
assessor municipal Sr. Ricard Fina i Segura, el qual va ésser aprovat inicialment en sessió
celebrada pel Ple de l'Ajuntament el dia 9-1-95.

De no presentar-se al.legacions durant el termini d'exposició, l'acord d'aprovació inicial
esdevindrà definitiu amb els mateixos termes que figuren en l'acord de l'Ajunbtament Ple de
data 25-4-95.
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� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDA)

DECRET .-

A la Vila de Llançà, a tres de juliol de mil nou-cents noranta-cinc.

VIST l'article 51 de la Llei 8/87 Municipal i de Règim Local de Catalunya, aquesta Alcaldia
HARESOLT:

I - AREA DE GOVERNACIÓ:

A proposta del Regidor Delegat de Governació:

1.1) CONCECIR al Sr. FRANCISCO VERA GARCIA, en relació amb el seu escrit de data
22-06-95, registre d'entrada núm. 2222, llicència per canviar el vehicle amb el qual realitza el
servei de taxi a la parada núm. 4 de la Plaça Major, substituint l'anterior vehicle Renault 21
GTD matrícula GE-4525-AP pel vehicle OPEL OMEGA TD-2500 matricula GI-7905-AY.

II - AREA D'IDSENDA:

A proposta del Regidor Delegat d'Hisenda:

1.2) APROVAR les relacions de despeses amb càrrec a les partides pressupostàries que
figuren i que a continuació es detallen:

- Pressupost Ajuntament 580.10 1.-
- Pressupost Casal Pensionista 68.533.-
- Pressupost Patronat Esports. 38.159.-
- Pressupost Patronat Turisme 22.273.-

Ho mana i signa el Sr. Alcalde en la data abans indicada.
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� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPOROA)

DEeRE T.-

A la vila de Llançà, el deu de juliol de mil nou-cents noranta-cinc.

VIST l'article 51 de la Llei 8/87 Municipal i de Règim Local de Catalunya, aquesta Alcaldia
HARESOLT:

IT - ÀREA D'IDSENDA :

A proposta del Regidor Delegat d'Hisenda:

1.1 ) APROVAR la relació de despeses amb càrrec a la partida pressupostària que figura i que
a continuació es detalla:

- Pressupost Ajuntament 191.098 Ptes.

Ho mana i signa el Sr. Alcalde en la data abans indicada.
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� AJUNTAMENT DE LLANÇA (ALTEMPORDA¡

DEC R E T.-

En JOSEP M. SALVATELLA i SmlER, Alcalde-President d'aquest
Ajuntament, de conformitat amb les atribucions conferides

per l'article 10è. dels Estatuts del Patronat Municipal de

Turisme i a proposta de la Junta del Patronat, per acord

adoptat en la reuni6 del dia 18-6-95,

HE RESOLT:

1r.- NOMENAR al Sr. lU\fTONI GODOY i TOM S, Director del Pa

tronat Municipal de Turisme de Llançà.

2n.- El termini del seu mandat no sobrepassar els quatre
anys, podent ser prorrogat, si s'escau.

3r.- Les funcions del Director s6n les que venen determin§
des en l'article 10è. dels Estatuts.

4t.- Donar compte del present Decret al Ple de la Corpora
ci6 en la primera sessi6 ordin ria que celebri.

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

Davant meu

EL S"SCRSTA..Rr,

,

J.. LC.\LDE,
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DECRET.-

.,

� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ IALTEMPORDA:

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

VIST l'expedient que es tramita a conseqüència de les queixes i
denúncies presentades pels soroll i molésties que és produeixen
en el desenvolupament de l'activitat de la Sala de Festes
"Cuasar".

ATES que per l'Enginyer Industrial Sr. Jordi Agusti i Vergés,
prèvia una comprovació efectuada en el local, s'ha emès un

informe en relació amb la llicència atorgada i les condicions de
les instal.lacions i activitats que es porten a terme.

ATES que del contingut de l'informe es desprén
deficiències de determinades instal.lacions,
desenvolupament d'activitats que no s'ajusten a

del Projecte tècnic i demés documentació que ha
per l'autorització de la Sala de Festes.

l'existència de
aixi com el
les previsions
servit de base

vist l'article 21 i següents de la Llei

l'espectacle, les activitats recreatives i

públics, aquesta Alcaldia HA RESOLT:

sobre policia de
els establiments

1r. REQUERIR al Sr. ANTONIO CORTES APARICIO, titular de la Sala
de Festes "CUASAR" perquè procedeixi a corretgir les situacions
anòmales creades, i en conseqüència haurà de fer:

D'INMEDIAT, A LA RECEPCIO DE LA NOTIFICIACIO:

a) Retirar les taules i cadires exteriors, tota vegada que no

figuren en el projecte autoritzat, ni tampoc s'ha atorgat cap
llicència d'instal.lació amb posterioritat.

b) A la zona de Bar, només podrà realitzar-se l'activitat
autoritzada en la llicència. Per tant, hauran de respectar-se el
volum i horari de música, d'acord amb les Ordenances municipals.

EN EL TERMINI D'UN MES:

a) Aportar novament els Certificats originals de comportament o

reacció al foc, de classe MO O Ml de totes les moquetes,
cortines, tapisseries i demés materials d'acabat i decoració
fàcilment inflamables, aixi com un certificat emès per un tècnic
competent que acrediti la seva correcta aplicació.

b) S'ha de col.locar una doble porta d'accés al local, per evitar
la transmissió del soroll en el moment d'entrar o sortir els
clients.
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4D> AJUNTAMENT DE LLANÇA IALTEMPORDÀ¡

c) A la zona de Bar només podrà realitzar-se l'activitat
autoritzada en la llicència. En cas que es vulgui tenir música,
haurà d'instal.lar-se un limitador de volum precintat que actui
en les baixes potències i que limiti el nivell de música i
sorolls de tots els aparell� existens a la zona de Bar, a 90 dBA
com a màxim. En cas de no voler instal.lar un limitador, tindrà
d'augmentar l'aïllament del Bar fins assegurar que es compleix la
normativa vigent en el Municipi.

Una vegada subsanades les deficiències, haurà de comunicar-se a

aquest Ajuntament per tal de fer una visita de comprovació, i per
sol.licitar una nova avaluació del Laboratori general d'assaigs i

investigacions.

2n. NOTIFICAR el present Decret a l'interessat i
del mateix a la Delegació Territorial del
Generalitat de Catalunya.

donar trasllat
Govern de la

Ho mana i signa el Sr. Josep M. Salvatella i Suñer, en el lloc i
data al principi assenyalats, davant meu, el Secretari que
certifico.
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4D> AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

DEC RET. - A la vila de Llançà, el vint-i-un de juliol de mil nou-cents noranta-cinc.

VIST l'expedient que es tramita en relació amb les obres realitzades al carrer Sant Toribi núm.

2 d'aquest Municipi, consistents en obertura d'una porta de garatge a la paret de tanca i cobrir
un pati amb coberta lleugera i quines obres que resulten antiestètiques, no s'adeqüen al

projecte aprovat; i a més, el seu interior es fa servir per activitat o emmagatzament de
materials i utensilis no propis d'edificació, observant-se un afegit en ellateral esquerra, que per
estar cobert amb plàstics, es desconeix el que és per no figurar en projecte.

ATÈS que ofert el tràmit de vista i audiència de l'expedient a l'interessat, aquest ha presentat
un escrit d'al.legacions en què essencialment fa constar:

a) Que les obres referenciades a l'expedient de suspensió foren autoritzades per la Comissió de
Govern del dia 11.8.1993, d'acord amb el projecte de l'Arquitecte Tècnic Sr. Joan Ma Pau
visat pel Col.legi corresponent.
b) Que les esmentades obres foren aturades el mes de setembre de 1993 a conseqüència de la
demanda d'interdicte d'obra nova i no han pogut ésser reiniciades perquè, en data d'avui,
encara no ha estat notificada cap sentència referida a aquest procediment.

D'acord amb l'informe de l'Arquitecte Assessor Municipal de data 6.6.1995 i vistos els articles
núms. 254 i 255 del Decret Legislatiu 1/90 pel qual s'aprova la refosa dels textos legals vigents
a Catalunya en matèria urbanística, HE RESOLT:

Primer: SUSPENDRE com a mesura cautelar, els actes d'edificació que fa el Sr. Juan Sánchez
Saeta al carrer Sant Toribi núm. 2, consistent en obertura d'una porta de garatge a la paret de
tanca i cobrir el pati amb una coberta lleugera.

Segon: En el termini de dos mesos, comptats des del dia següent al de la recepció d'aquesta
resolució, la persona interessada haurà d'ajustar les obres a la llicència concedida d'acord amb
el projecte aprovat, i se li comunica que, transcorregut aquest termini sense haver ajustat els
actes d'edificació a les condicions de la llicència, se'n donarà compte al Ple de l'Ajuntament,
perquè acordi la demolició de les obres a càrrec de la persona interessada, i n'impedeixi així,
definitivament, els usos a què estaven destinades.

Davant meu

EL ECRETARI,

Ho mana i signa en Josep M. Salvatella i Suñer, Alcalde-President de l'Ajuntament de Llançà,
en el lloc i data al principi assenyalats, davant meu, el Secretari que certifico
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<Qt> AJUNTAMENT DE LLANÇA (ALTEMPORDÀ)

DEC RET .-

A la vila de Llançà, el vint-i-quatre de juliol de mil nou

cents noranta-cinc.

VIST 1 á'ticle 51 de la Llei 8/87 Murri.c í.pa.L i de Règim Local

de Catalunya, aquesta Alcaldia,

HA RESOLT:

I - AREA D'HISENDA:

A proposta del Regidor Delegat d'Hisenda:

1.1) ftYROVAR la relaci6œ despeses amb càrrec a la partida
pressupost ria que Îigu�a i que a oontinuaci6 es detalla:

- Pressupost PatronaL d'Esports
- Pressupost Ajuntrunent •••••••••••..•••••• 588.590 Ptes.

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

EL SECRETARI,



DECRET.-
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� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPDRDA)

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

A la vila de Llançà, a trenta-un de juliol de mil nou-cents noranta-cinc.

VIST l'article 51 de la Llei 8/87 Municipal i de Règim Local de Catalunya, aquesta Alcaldia

HARESOLT:

1- AREA D'HISENDA:

A proposta del Regidor Delegat d'Hisenda:

l.l) APROVAR les relacions de despeses amb càrrec a les partides pressupostàries que
figuren i que a continuació es detallen:

- Pressupost Ajuntament 145,179 Ptes.
- Pressupost Patronat Turisme "" 44.660 Ptes.
- Pressupost Casal Pensionista 10.500 Ptes.

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

L'AL ALDE,
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� AJUNTAMENT DE LLANÇA (ALT EMPORDÀ)

DECRET.-

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

VIST l'article 51 de la Llei 8/87 Municipal i de Règim Local de Catalunya, aquesta Alcaldia

HARESOLT:

1- AREA D'IDSENDA:

A proposta del Regidor Delegat d'Hisenda:

1.1) APROVAR les relacions de despeses amb càrrec a les partides pressupostàries que
figuren i que a continuació es detallen:

- Pressupost Ajuntament 327.526 Ptes.
- Pressupost Patronat Turisme 7.049 Ptes.
- Pressupost Patronat d'Esports....... 9.630 Ptes.

Ho mana i signa el Sr. Alcalde en la data abans indicada.
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� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

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

VIST l'expedient que es tramita en relació amb la sol.licitud del Sr. RAMON

CASAMIQUELA GIMENEZ per l'obertura d'una GELATERIA, situada al carrer Magallanes
núm. 1 - Passeig Marítim.

Davant meu,
EL S TARI,

Aquesta Alcaldia HA RESOLT:

ATORGAR autorització provisional per la instal.lació i obertura d'una GELATERIA al carrer

Magallanes núm. 1 - Passeig Marítim, al Sr. RAMON CASAMIQUELA GIMENEZ, amb els

següents condicionants:

lr.- La present autorització s'atorga pel termini de DOS MESOS, transcorreguts els quals
s'entendrà definitivament caducada la llicència.

2n.- Ha de refondre tota la documentació tècnica aportada en un sol projecte que s'ajusti a la
realitat.

3r.- Una vegada acabada la insta1.lació haurà de comunicar-ho a l'Ajuntament, als efectes

d'inspecció i informe del Tècnic Municipal, previ a l'inici del funcionament.

4t.- Complir estrictament els horaris de tancament, així com les Ordenances Municipals sobre
sorolls.

Ho mana i signa en JOSEP M. SALVATELLA i sUÑER, Alcalde-President de l'Ajuntament
de Llançà, en eilloc i data al principi assenyalats, davant meu, el Secretari que certifico.

L' CALDE,
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� AJUNTAMENT DE LLANÇA (ALTEMPORDÀ¡

._-------- ---

DECRET. - A la Vila de Ll.ançà , a tres d 'agost de mil nou

cents noranta-cinc.

VIST l'expedient que es tramita enrelaci6 amb la sol.lici
tud del Sr. Tm,1AS FELIU en representaci6 de VOLUMEN NIT _

S.A.,per l'obertura d'un PARC INFANTIL, situat a l'Av. __

Pau Casals núm. 13-15.

L' ca1de, Davant meu

1 Secretari,

Aquesta Alcaldia, HA RESOLT:

REQUERIR al Sr. TOMAS FELIU en representaci6 de VOLUMEN
NIT S.A. perquè immediatament a la rebuda de la notifica
ci6 del present decret, procedeixi a treure les màquines
recreatives instal.1ades al PARC INFANTIL situat a l'Av.
Pau. Casals núm. 13-15 i ajusti l'activitat a la llicèn-
cia concedida per Decr�t d'Alcaldia de data 30-06-95 i

prorrogada per acord de la Comissi6 de Govern del dia --

10-07-95.

Ho maria 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 cert];
fic o.

..'
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� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ {ALTEMPORDÀ¡

DEC RET .- A la vila de Llançà, a vint-i-dos d'agost de mil nou-cents noranta-cinc.

ATÈS que dels antecedents obrants en aquestes dependències municipals, resulta que el Sr.
JOSEP GURRI CANALS ve desenvolupant l'activitat de LLOGUER I REPARACIÓ DE

MOTOS al carrer Empordà núm. 9, sense la preceptiva llicència municipal.

Davant meu

EL SECRETARI,

VIST el Decret 2414/1961, de 30 de novembre, i demés disposicions d'aplicació, pel que
s'aprova el Reglament d'Activitats Molestes, Insalubres, Nocives i Perilloses, aquesta Alcaldia,

HARESOLT:

Ir. INICIAR expedient per a la clausura del local destinat a LLOGUER I REPARACIÓ DE

MOTOS, situat al carrer Empordà núm. 9.

2n. DONAR el tràmit de vista i audiència de l'expedient al Sr. JOSEP GURRI i CANALS,
peruè en el termini de DEU DIES pugui consultar l'expedient i formular les al.legacions i

presentar els documents i justificacions que estimi oportuns.

Ho mana i signa el Sr. Alcalde a Llançà, a vint-i-dos d'agost de mil nou-cents noranta-cinc.
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� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORD,,"

DECRET.-

A la vila de Llançà, a vint-i-un d'agost de mil nou-cents noranta-cinc.

VIST l'article 51 de la Llei 8/87 Municipal i de Règim Local de Catalunya, aquesta Alcaldia
HARESOLT:

1- ÀREA D'HISENDA:

A proposta del Regidor Delegat d'Hisenda:

1.1 ) APROVAR les relacions de despeses amb càrrec a les partides pressupostàries que

figuren i que a continuació es detallen:

- Pressupost Ajuntament 431.702 Ptes.
- Pressupost Patronat d'Esports 91.393 Ptes.
- Pressupost Patronat de Turisme 6.902 Ptes.

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

CALDE, Davant meu,
EL SECRETARI,
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. DECRET.-

A la vila de Llançà, a vint-i-vuit d'agost de mil nou-cents noranta-cinc.

VIST l'article 51 de la Llei 8/87 Municipal i de Règim Local de Catalunya, aquesta Alcaldia
HARESOLT:

1- ÀREA D'HISENDA:

A proposta del Regidor Delegat d'Hisenda:

1.1 ) APROVAR les relacions de despeses amb càrrec a les partides pressupostàries que
figuren i que a continuació es detallen:

- Pressupost Ajuntament 34.065 Ptes.
- Pressupost Patronat Museu Aqu.arel.la..... 8.352 Ptes.

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

Davant meu,
EL SECRETARI,

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



Av. Europa n.o 37 • Tel. 972/380181 • Fax 972/381258 • 17490 LLANÇA
Registre d'Entitats Locals: 01170926
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DEC RE T.- A la vila de Llançà, a quatre de setembre de mil nou-cents noranta-cinc.

D'acord amb l'informe emès per l'Arquitecte Assessor Municipal de data 13-07-95, en relació a

la instal.lació de ROSTISSERIA, situada al carrer Castellar núm. 68, de la qual és titular

SEBASTIANA JUAN COLL, en representació de ROSTISSERIA EL POLLASTRE D'OR

S.L ..

DECRETO:

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

ROSTISSERIA al carrer Castellar núm. 68, 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'

Ait Empordà.

Ho mana i signa en Josep M. Salvatella i Suñer, Alcalde-President de l'Ajuntament de Llançà,
en eilloc i data al principi assenyalats, davant meu el Secretari que certifico.
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DECRET.-

A la vila de Llançà, a quatre de setembre de mil nou-cents noranta-cinc.

VIST l'article 51 de la Llei 8/87 Municipal i de Règim Local de Catalunya, aquesta Alcaldia
HARESOLT:

1- ÀREA D'IDSENDA:

A proposta del Regidor Delegat d'Hisenda:

1.1 ) APROVAR les relacions de despeses amb càrrec a les partides pressupostàries que
figuren i que a continuació es detallen:

- Pressupost Ajuntament 175.832 Ptes.

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

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

A la Vila de Llançà, a set de setembre mil nou-cents noranta-cinc.

VIST l'article 51 de la Llei 8/87 Municipal i de Règim Local de Catalunya, aquesta Alcaldia ha
resolt:

I - AREA DE COMERÇ

A proposta del Regidor Delegat de Comerç:

1.1) CONCEDIR al Sr. LLUIS FIGUERAS i mANOLA, en relació amb la seva sol.licitud de
data 1-9-95, registre d'entrada n" 3.007, llicència municipal per canviar de titularitat l'activitat
de quiosc, canvi de moneda i locutori telefònic a l'establiment del carrer Castellar n° 6 que
abans realitzava la Sra. Rosa M. Canals Llastarry.

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

CALDE

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



� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ IALTEMPORDA:

DECRET.-

A la vila de Llançà, a dotze de setembre de mil nou-cents noranta-cinc.

VIST l'article 51 de la Llei 8/87 Municipal i de Règim Local de Catalunya, aquesta Alcaldia
HARESOLT:

1- ÀREA D'IDSENDA:

A proposta del Regidor Delegat d'Hisenda:

1.1 ) APROVAR les relacions de despeses amb càrrec a les partides pressupostàries que
figuren i que a continuació es detallen:

- Pressupost Ajuntament 498.051 Ptes.
- Pressupost Casal del Pensionista... 12.477 Ptes.

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

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

A la vila de Llançà, a divuit de setembre de mil nou-cents noranta-cinc.

VIST l'article 51 de la Llei 8/87 Municipal i de Règim Local de Catalunya, aquesta Alcaldia
HARESOLT:

1- ÀREA D'HISENDA:

A proposta del Regidor Delegat d'Hisenda:

1.1 ) APROVAR les relacions de despeses amb càrrec a les partides pressupostàries que

figuren i que a continuació es detallen:

- Pressupost Ajuntament .

- Pressupost Casal del Pensionista .

- Pressupost Patronat de Turisme .

-Pressupost Patronat Esports

297.538 Ptes.

11.170 Ptes.

42.776 Ptes.

24.539 Ptes.

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

CALDE, Davant meu,

ECRETARI,

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

A la vila de Llançà, a vint-i-cinc de setembre de mil nou-cents noranta-cinc.

VIST l'article 51 de la Llei 8/87 Municipal i de Règim Local de Catalunya, aquesta Alcaldia
HARESOLT:

- Pressupost Ajuntament 170.686 Ptes.

1- ÀREA D'IDSENDA:

A proposta del Regidor Delegat d'Hisenda:

1.1) APROVAR les relacions de despeses amb càrrec a les partides pressupostàries que

figuren i que a continuació es detallen:

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

Davant meu,
EL SE 'RETARI,

Av.Europa n.v S? • Tel. 972/380181 • Fax972/381258 • 17490LLANÇA
Registre d'Entitats Locals: 01170926
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D E e RE T- A la vila de Llançà, a vint-i-set de setembre de mil nou-cents noranta-cinc.

VIST l'informe emès en data 19 de setembre d'enguany per l'Arquitecte-Assessor Municipal,
en el que s'acredita que la Sra. TERESA SOLER i PUIG va construir un mur de contenció de
terres al carrer Pompeu Fabra núm. 13, el qual degut a la escassa altura provoca que quan hi
ha esllavissament de terres aquestes vagin a parar a la propietat veïna situada al carrer Pompeu
Fabra núm. 15.

Aquesta Alcaldia, HA RESOLT :

REQUERIR a la Sra. TERESA SOLER i PUIG perquè en el termini de QUINZE DIES

comptats des de la data de la rêbuda de la present notificació procedeixi a aixecar el mur de
contenció de terres del bloc d'apartaments situat al carrer Pompeu Fabra núm. 13, a fi d'evitar

que les terres s'esllavissin a la propietat del Sr. Jean Louis Romero, situada al carrer Pompeu
Fabra núm. 15, d'acord amb les indicacions que assenyalin els Serveis Tècnics Municipals.

ADVERTIR a la senyora TERESA SOLER PUIG que en cas d'incompliment del requerit
procedirà a fer-ho aquest Ajuntament pels corresponents serveis, fent ús del sistema
d'execució subsidiària amb les despeses a càrrec de la Sra. Soler.

NOTIFIQUI'S la present resolució a la interessada, amb indicació dels recursos que pot
interposar, òrgans i terminis per a interposar-los.

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

Av. Europa n.O 37 • Tel. 972/380181 • Fax 972/381258 • 17490 LLANÇA
Registre d'Entitats Locals: 01170926
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DEC RET. - A la Vila de Llançà, a vint-i-nou de setembre de mil nou-cents noranta-cinc.

VISTA la petició verbal del súbdit de nacionalitat iugoslava Sr. AHMED SALJlliI, el qual
compareix davant meu i sol.licita una ajuda econòmica,

Aquesta Alcaldia, HA RESOLT:

CONCEDIR al Sr. AHMED SALJlliI una ajuda econòmica de 15.000 Ptes.

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

Davant meu,
EL SECRETARI,

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

A la vila de Llançà, a dos d'octubre de mil nou-cents noranta-cinc.

VIST l'article 51 de la Llei 8/87 Municipal i de Règim Local de Catalunya, aquesta Alcaldia
HARESOLT:

1- ÀREA D'HISENDA:

A proposta del Regidor Delegat d'Hisenda:

1.1 ) APROVAR les relacions dê despeses amb càrrec a les partides pressupostàries que
figuren i que a continuació es detallen:

- Pressupost Ajuntament 211.121 Ptes.

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

I; ALCALDE, Davant meu,
EL SECRETARI,

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



VIST l'article 51 de la Llei 8/87 Municipal i de Règim Local de Catalunya, aquesta Alcaldia
HARESOLT:

1.1 ) APROVAR les relacions' de despeses amb càrrec a les partides pressupostàries que
figuren i que a continuació es detallen:

*At

� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORD,"

DECRET.-

A la vila de Llançà, a nou d'octubre de mil nou-cents noranta-cinc.

1- ÀREA DtIDSENDA:

A proposta del Regidor Delegat d'Hisenda:

- Pressupost Ajuntament 236.624 Ptes.
- Pressupost Patronat d' Esports 640 Ptes.

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

Davant meu,
u.LJ"AI.�TARI,

Av. Europa n.o 37 • Tel. 972/380181 • Fax 972/381258 • 17490 LLANÇA
Registre d'Entitats Locals: 01170926
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Av.Europan.037. Tel. 972/380181 • Fax972/381258· 17490LLANÇA
Registre d'Entitats Locals: 01170926

DECRET.-

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

VIST l'article 51 de la Llei 8/87 Municipal i de Règim Local de Catalunya, aquesta Alcaldia
HARESOLT:

1- ÀREA D'IDSENDA:

A proposta del Regidor Delegat d'Hisenda:

1.1 ) APROVAR les relacions de despeses amb càrrec a les partides pressupostàries que
figuren i que a continuació es detallen:

- Pressupost Ajuntament 116.467 Ptes.
- Pressupost Patronatde Turisme 54.257 Ptes.

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



..

� AJUNTAMENT DE LLANÇA (ALTEMPORDÀ¡

DEC RET. - A la vila de Llançà, a dinou d'octubre de mil nou-cents noranta-cinc.

VIST l'escrit de la Delegació Territorial a Girona del Departament de Sanitat de la Generalitat,
de data 21-09-95, referent a la piscina situada al carrer La Farella núm. 22 del nostre municipi,
de la qual és titular la COMUNITAT DE PROPIETARIS RESIDENCIA FARELLA.

VIST el Decret 193/1987 de 19 de maig, pel qual s'aprova el Reglament Sanitari de piscines
d'ús col.lectiu (DOGC núm. 852 de data 15/06/87), aquesta Alcaldia,

HARESOLT:

Primer.- REQUERIR a la C'OMUNITAT DE PROPIETARIS RESIDENCIA FARELLA
perquè en el termini d'UN MES procedeixin a sol.licitar la preceptiva llicència municipal,
presentant a tal efecte una instància adreçada a l'Alcalde de l'Ajuntament acompanyada de tres

exemplars del projecte tècnic i memòria descriptiva on es detallin les característiques de la
piscma.

Segon.- ADVERTIR a la COMUNITAT DE PROPIETARIS RESIDENCIA FARELLA que
una vegada transcorregut el termini assenyalat sense haver demanat la llicència municipal,
aquesta Alcaldia procedirà a iniciar expedient per a la clasusura de la piscina.

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

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.

Davant meu,
EL SECRETARI,

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

A la vila de Llançà, a vint-i-tres d'octubre de mil nou-cents noranta-cinc.

VIST l'article 51 de la Llei 8/87 Municipal i de Règim Local de Catalunya, aquesta Alcaldia
HARESOLT:

1- ÀREA D'IDSENDA:

A proposta del Regidor Delegat d'Hisenda:

1.1 ) APROVAR les relacions' de despeses amb càrrec a les partides pressupostàries que

figuren i que a continuació es detallen:

- Pressupost Ajuntament : .. .. 108.083 Ptes.

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

Davant meu,
. EL SECRETARI,

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

A la vila de Llançà, a trenta d'octubre de mil nou-cents noranta-cinc.

VIST l'article 51 de la Llei 8/87 Municipal i de Règim Local de Catalunya, aquesta Alcaldia
HARESOLT:

1- ÀREA D'IDSENDA:

A proposta del Regidor Delegat d'Hisenda:

1.1) APROVAR les relacions de despeses amb càrrec a les partides pressupostàries que

figuren i que a continuació es detallen:

- Pressupost Ajuntament 272.478 Ptes.
- Pressupost Patronat d'Esports 9.630 Ptes.

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

Davant meu,
EL SECRETARI,
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o E e RE T.-

VIST l'acord de la Comissió de Govern de data 28.06.1995, pel qual es

denegava a la Sra. RAPHALINE ANNUNCIATA llicència municipal per
ocupació de la via pública al Passeig Marltim, nO 1, ja que tenia pendent de
pagament la taxa d'ocupació corresponent a l'exercici 1994.

ATES que segons informe de la Policia Local de data 30.10.1995, al Passeig
Marltim nO 1 continua instal.lada una terraça tancada amb taules i cadires,
amb la qual cosa s'incompleix l'acord de la Comissió de Govern assenyalat
anteriorment.

ATES que obra a l'expedient un certificat de la Recaptadora d'aquest
Ajuntament en el que fa constar que l'establiment situat al Passeig Maritim nO
1 te pendent de pagament:

ANY 1994 A NOM DE MARIO ANNUNCIATA
-Ocupació via pública .

-Impostos i taxes .

271.636
645.594

ANY 1995 A NOM DE MARIO ANNUNCIATA

-Ocupació via pública .

-Impostos i taxes .

285.255
49.080

ANY 1995 A NOM DE RAPHELINE ANNUNCIATA
-Impostos i taxes . 100.750

ATES que resulta comprovat que la llicència d'obertura i funcionament de
l'activitat és a nom del Sr. Mario Annunciata, en tant, quel'lmpost d'Activitats
Econòmiques per l'any 1995 figura a nom de Raphelina Annunciata, la qual
cosa demostra haver-se produit un canvi de titularitat, sense la tramitatació de
la corresponent llicència.

Aquesta Alcaldia HA RESOLT:

1 r. INICIAR expedient per tal de desmontar i retirar tots elements d'ocupació
de la via pública situats al Passeig Maritim nO 1, corresponent a l'establiment
anomenat "LE PROVENÇAL", del qual figura com a titular el Sr. Mario
Annunciata, en tant que l'Impost d'Activitats Econòmiques per l'any 1995 va a

nom de Rapheline Annunciata, tota vegada que les persones afectades son

deutores a l'Ajuntament pels conceptes avans expressats i per haver procedit
a I'instal.lació d'elements a la via pública sense la corresponent llicència
municipal.

2r. REQUERIR als Srs. MARIO ANNUNCIATA i RAPHELINE ANNUNCIATA
per tal de que regularitzin la titularitat de l'establiment, havent de figurar amb el
mateix nom la llicència d'obertura i funcionament i el titular de l'Impost sobre
activitats econòmiques.
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3r. POSAR de manifest l'expedient als interessats en el tràmit d'audiència i
donar-lis un termini de quinze dies, comptats a partir del següent al de rebuda
de la present notificació, perquè puguin examinar l'expedient i al.legar i
presentar els documents i justificacions que estimin pertinents.

Ho mana i signa el Sr. Alcalde a Llançà, a trenta d'octubre de mil nou-cents
noranta cinc.



..

� AJUNTAMENT DE LLANÇA (ALT EMPORDÀ)

DECRET.-

A la vila de Llançà, a sis de novembre de mil nou-cents noranta-cinc.

VIST l'article 51 de la Llei 8/87 Municipal i de Règim Local de Catalunya, aquesta Alcaldia
HARESOLT:

1- ÀREA D'IDSENDA:

A proposta del Regidor Delegat d'Hisenda:

1.1 ) APROVAR les relacions de despeses amb càrrec a les partides pressupostàries que

figuren i que a continuació es detallen:
- Pressupost Ajuntament 135.851 Ptes.
- Pressupost Patronat d'Esports .. :................ 10.872 Ptes.
- Pressupost Casal del Pensionista........ ..... 4.570 Ptes.

Ho mana i signa el Sr. Alcalde en la data abans indicada.
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Davant meu,
EL CRETARI,

DECRET.-

A la vila de Llançà, a tretze de novembre de mil nou-cents noranta-cinc.

VIST l'article 51 de la Llei 8/87 Municipal i de Règim Local de Catalunya, aquesta Alcaldia
HARESOLT:

1- ÀREA D'IDSENDA:

A proposta del Regidor Delegat d'Hisenda:

1.1 ) APROVAR les relacions de despeses amb càrrec a les partides pressupostàries que
figuren i que a continuació es detallen:
- Pressupost Ajuntament 359.010 Ptes.
- Pressupost Patronat d'Esports 125.116 Ptes.

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

L' CALDE,.
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DECRET

En virtut del que disposen les Bases aprovades pel Ple de
l'Ajuntament en data 2 d'agost de 1.995 que regeixen el concurs

OpOSiCIO per a la provisió de places vacants de la plantilla
d'aquesta Corporació, 1 vistes les instàncies presentades per
prendre part a les proves

HER E S OLT

Primer:
a) Plaça de Directora de la Llar d'Infants

1.- APROVAR la segü�nt llista d'aspirants admesos i exclosos:
ASPIRANTS ADMESOS:

- Anna Bes i Valls
- Paquita Br�gue i Soler
- Susanna Cabrera i Sagristà (*)
- Núria Carrio i Aguilera
- Patrícia Centelles i Guitart
- Marisa Clavaguera i Caragol
- Sònia López i Mallol
- M£ Immaculada Llaveras i Clos (*)
- Carme Nadal i Vilanova

Araceli Pérez i Poza
- Núria Quintana i Soler
- Olga Roig i Ferrer
- Núria Saiz i Martínez
- Rosa M. Sargatal i Urgell (*)
- Natàlia Torrent i Navarra

(*) Hauran de presentar original del títol exigit a còpia
compu I sada.

2.- Designar el Tribunal Qualificador dels exercicis, el qual
estarà compost de la següent manera:

President:
Titular: Josep M. Salvatella 1 Suñer
Suplent: Jau�e Coll i Solà

Representant Escola Administració Pública:
Titular: Agustí García i Andrés

Suplent: Francisco Muñoz i Cameo

Tècnic del Departament de Governació:
Titular: Josep M. Farrés i Sacret
Suplent: Rosa M. Mestres i Perpinyà

Membres Corporació designats per l'Alcaldia:
Titular: Lluís Solà i Verdaguer
Suplent: Helena_Ejera i Vilaró
Titular: Frances-c-Fàbrega i Bosch
Suplent: Joa�í--l-salvat
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(*) Haurà de presentar l'original del D.N.I. a còpia compulsada.

Tècnic designat per l'Alcaldia:
Titular: Isabel González i González

Suplent: Mercè Díaz i Espiñeira

Secretari:
Titular: Encarnació Mesquida i paltré

Suplent: Dolors Turú i Santigosa

3.- Fixar com a data d'inici dels exercicis el dia 4 de desembre
de 1.995, a les 9 hores del matí, a la Casa Consistorial.

b) Plaça Mestre d'Adults
1.- APROVAR la segü�nt llista d'aspirants admesos i exclosos:

ASPIRANTS ADMESOS:
- Mireia Juncosa i Pierre

Anna Monturiol i Ribas
Roser Mosqueda i Lambert

- Maria Rigall i Corominas
- Olga Roig i Ferrer
- Núria Saiz i Martínez
- Ester Tarragó i Castellà (*)

2.-'Designar el Tribunal Qualificador dels exercicis, el qual
estarà compost de la següent manera:

President:
Titular: Josep M. Salvatella i Suñer

Suplent: Jaume Coll i Solà

Representant Escola Administració Pública:
Titular: Ferran González i Cebrián

Suplent: Carles Pigem i Ramis

Tècnic del Departament de Governació:
Titular: Josep M. Farrés i Sacret

Suplent: Rosa M. Mestres i Perpinyà

Membres Corporació desiinats per l'Alcaldia.
Titular: Lluís Solà i Verdaguer
Suplent: Helena Riera i Vilaró
Titular: Joan Cusí i Salvat

Suplent: Lluís Casellas i Donat

Tècnic designat per l'Alcaldia:
Titular: Isabel González i González

Suplent: Mercè Díaz i Espiñeira

Secretari:
Titular: Dolors Turú i Santigosa
Suplent: Narcís Subirats i Reynal

3.- Fixar com a data d'inici dels exercicis el dia 11 de desembre
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I

de 1.995, a les 9 hores del matí, a la Casa Consistorial.

c) Plaça Auxiliar Administratiu adscrit al Punt d'Informació
Juveni I
1.- APROVAR la següent llista d'aspirants admesos i exclosos

ASPIRANTS ADMESOS:
- Magdalena Albarracín i Alberti
- Rosa M. Alonso i Alberti
- Carmen Alves i Alonso
- Alícia Borràs i Pagés
- Paquita Brugué i Soler
- Isaac Buxeda i Aliu
- Esther Cáceres i perdigueño
- Samuel Cáceres i perdigueño
- Trinitat Canales i Terres
- Raquel Carrera i Sin
- Helena Castell i Pujol
- Jesós Castilla i Ortega
- Montse Comas i Alegrí
- Nória Escarpenter i Olivet
- Marta Esperreguera i Serrat
- Xavier Espejo i Capitán
- Raquel García i García
- M� Belén Giménez i Torres
- Mónica Jiménez i López (*)
- M� Pilar Lupión i Domínguez
- Marta Pairó 1 Blanca
- Ramon Peix i Sánchez
- Jaime Prestamo i Vega
- Anna Rodríguez i Lozano
- Roser Rovirola i Figueras
- Meritxell Suriñach 1 Vicente
- Natàlia Vilaboy i Pagés

(*) Haurà de presentar l'original del títol exiiit o còpia com

pulsada.

ASPIRANTS EXCLOSOS:
- Nória Llaurado i Agustí, per no haver presentat el

títol exigit.
- Gemma Pati ñ'o i Gispert, per no haver presentat el

títol exigit.

2.- Designar el Tribunal Qualificador dels exercicis, el qual
estarà compost de la següent manera:

President:
Titular: Josep M. Salvatella i Suñer

Suplent: Jaume Coll i Solà

Representant Escola Administració póblica:
Titular: Francisco Muñoz 1 Cameo

Suplent: Agustí García i Andrés I
I

ITècnic del Departament de Governació:



Titular: Josep Vila i Boix
Suplent: Mireia Mata i Solsona

AJUNTAMENT DE LLANÇA (ALTEMPORDÀ)

Membres de la Corporació designats per l'Alcaldia:
Titular: Pere Vila i Fulcarà
Suplent: Helena Riera i Vilaró
Titular: Joan Cusí i Salvat
Suplent: LLuís Casellas i Donat

Tècnic designat per l'Alcaldia:
Titular: Vicenç Cànovas i Sánchez

Suplent: Albert Baiot i Fuertes

Secretari:
Titular: Dolors Turú i Santigosa
Suplent: Narcís Subirats i Reynal

3.- Fixar com a data d'inici dels exercicis el dia 11 de desembre
de 1.995, a les 9 hores del matí, a la Casa Consistorial.

d) Plaça de netejador/a
1.- APROVAR la següent llista d'aspirants admesos i exclosos

ASPIRANTS ADMESOS:
- M.Carmen Andrade i Vaz
- Carmen Contreras i Domínguez (*)

Fàtima cruz i Cruz
- Carmen Gasull i Tarres
- Alejandra González i Galván (*)
- Gonzala González i Galván (*)
- María González i Machal
- M� Saliente Ibáñez i García
- Carmen López i Pérez
- M� Pilar Lupión i Domínguez
- M� Pilar Mejías i Ramírez
- Encarnación Mojeda i Márquez
- José M. Noguera i González
- Magda Prim i Ferrer
- M� Carmen Rodríguez i Hernández
- M� Carmen Rodríguez i Rejano
- Cristina Soler i Solench
- M� Dolors Trïnch i Casellas

(*) Hauran de presentar I 'original del títol. exigit o còpia
compulsada.

ASPIRANTS EXCLOSOS:
- Encarnación Rejano i Molina, per no haver presentat

el títol exigit.
- Josefa Torres i Pérez, per no haver presentat el

títol exigit.

2.- Designar el Tribunal Qualificador dels exercicis, el qual
estarà compost de la següent manera:

President:
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Titular: Josep M. Salvatella i Suñer
Suplent: Jaume Coll i Solà

/Representant Escola Administració Pública:
Titular: Carles Pigem i Ramis
Suplent: Ferran González i Cebrián

Tècnic del Departament de Governació:
Titular: Josep Vila i Boix
Suplent: Mireia Mata i Solsona

Membres de la Corporació designats per l'Alcaldia:
Titular: Josep Serradell i Pacareu
Suplent: Pere Vila i Fulcarà
Titular: LLuís Casellas i Donat
Suplent: Francesc Fàbrega i Bosch

Tècnic designat per l'Alcaldia:
Titular: Jaume Subirats i Cardoner
Suplent: Cristóbal Rojas i Benítez

Secretari:
Titular: Encarnació Mesquida i Paltré
Suplent: Dolors Turú i Santigosa

3.- Fixar com a data d'inici dels exercicis el dia 18 de desembre
de 1.995, a les 9 hores del matí, a la Casa Consistorial.

e) Plaça de paleta oficial 2a
1.- APROVAR la següent llista d'aspirants admesos i exclosos:

ASPIRANT ADMES:
- Cecilia Chamizo i Fernández

ASPIRANT EXCLOS:
- Antonio Rico i Alvarado, per no haver presentat el

títol exigit.

2.- Designar el Tribunal Qualificador dels exercicis, el qual
estarà compost de la següent manera:

Pres ident: .

Titular: Josep M. Salvatella i Suñer
Suplent: Jaume Coll i Solà

Representant Escola Administració Pública:
Titular: Carles Pigem i Rami�
Suplent·: Ferran González i Cebrián

Tècnic del Departament de Governació:
Titular: Dolors Gich i Devesa
Suplent: Enriqueta Soler i Reguera

Membres de la Corporació designats per l'Alcaldia:
Titular: Josep Serradell i Pacareu
Suplent: Pere Vila i Fulcarà



Titular: LLuís Casellas i Donat

Suplent: Francesc Fàbrega i Bosch

AJUNTAMENT DE LLANÇA (ALTEMPORDÀ)

Tècnic designat per l'Alcaldia:
Titular: Ricard Fina Segura
Suplent: Albert Bonsoms i Castelló

Secretari:
Titular: Encarnació Mesquida i Paltré

Suplent: Dolors Turú i Santigosa

3.- Fixar com a data d'inici dels exercicis el dia 18 de desembre
de 1.995, a les 9 hores del matí, a la Casa Consistorial.

f) Plaça d'electricista
1.- APROVAR la següent llista d'aspirants admesos i exclosos:

ASPIRANTS ADMESOS:
- Jean Pierre Fortea i Roca
- Josep Lluís Molina 1 Robles

2.- Designar el Tribunal Qualificador dels exercicis, el qual
estarà compost de la següent manera:

President:
Titular: Josep M. Salvatella i Suñer

Suplent: Jaume Coll i Solà

Representant Escola Administració Pública:
Titular: Agustí García i Andrés
Suplent: Francisco Muñoz i Cameo

Tècnic del Departament de Governació:
Titular: Dolors Gich i Devesa

Suplent: Enriqueta Soler i Reguera

Membres de la Corporació designats per l'Alcaldia:
Titular: Josep Serradell i Pacareu

Suplent: Pere Vila i Fulcarà
Titular: LLuís Casellas i Donat

Suplent: Francesc Fàbrega i Bosch

Secretari:
Titular: Encarnació Mesquida i Paltré

Suplent: Dolors Turú i Santigosa

Tècnic designat per l'Alcaldia:
Titular: Josep M� Gironella i Carreras

Suplent: Miquel Roja i Ratera

3.- Fixar com a data d'inici dels exercicis el dia 18 de desembre
de 1.995, a les 9 hores del matí, a la Casa Consistorial.

Segon:

D'acord amb la base tercera, prèvia la realització de les proves,
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els aspirants admesos hauran de presentar una declaració conlóYñíe
accepten les Bases per les quals es regeixen la convocatòria.

Tercer:

Concedir deu dies, a partir de la notificació del present Decret,
perque els aspirants exclosos puguin esmenar les deficiències que
han motivat la seva exclusió.

Quart:
Publicar la present resolució en el tauler d'anuncis de la Casa

Consistorial i notificar-la individualment a cadascun dels aspi
rants.

Ho mana i signa el Sr.JOSEP M. SALVATELLA i SUÑER, Alcalde
President de l'Ajuntament de Llançà, a catorze de novembre de

1.995, davant meu, el Secretari, que certifico.

L' CALDE Davant meu,
EL SECRETARI
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DECRET

En relació amb el Decret de data 14 de novembre de l.99S, pel qual s'anomena el

Tribunal que ha de qualificar les proves per la contractació de personal per temps
indefinit de diverses places vacants i d'acord amb el que preveu la Base Sena. de

la convocatòria sobre l'assessorament que es cregui convenient, aquesta Alcaldia

HA RESOLT:

DESIGNAR especialistes assessors del Tribunal de les proves convocades, als

senyors que a continuació es relacionen, amb indicació dels exercicis pels quals
actuaran com a assessors amb veu però sense vot.

PROVES DIA 4 DE DESEMBRE - Plaça Director Llar d'Infants

Ir. exercici: català - Sra. Imma Trias i Pilsa
4t. exercici: entrevista - Sr.Joan Carles Subirats i Baró

PROVES DIA Il DE DESEMBRE -

a) Plaça Auxiliar Administratiu amb destí al Punt d'Informació Juvenil

Ir. exercici: català - Sra.Imma Trias i Pilsa
Sè. exercici: entrevista - Sr.Joan Carles Subirats i Baró

b) Plaça de Mestre d'adults

Ir. exercici: català - Sra.Imma Trias i Pilsa
4t. exercici: entrevista - Sr.Joan Carles Subirats i Baró

Ir. exercici: català - Sra.Imma Trias i Pilsa
4t. exercici: entrevista - Sr.Joan Carles Subirats i Baró

PROVES DIA 18 DE DESEMBRE

a) Plaça de netejador/a



Ho mana i signa el Sr.JOSEP M. SALVATELLA i SUÑER, Alcalde-President

de l'Ajuntament de Llançà, a setze de novembre de mil nou-cents noranta-cinc,
davant meu el Secretari, que certifico.

..
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b) Plaça Paleta oficial 2a

Ir. exercici: català - Sra.Imma Trias i Pilsa
4t. exercici: entrevista - Sr.Joan Carles Subirats i Baró

c) Plaça electricista

Ir. exercici: català - Sra.Imma Trias i Pilsa
4t. exercici: entrevista - Sr.Joan Carles Subirats i Baró

Davantmeu,
EL SECRETARI
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DEC RE T.- A la vila de Llançà, a catorze de novembre de mil nou-cents noranta-cinc.

VIST l'informe emès a Figueres per la Ponència Tècnica Comarcal en data 08-11-95, en tràmit
de qualificació de la sol.licitud de llicència municipal incoada per FRANCISCO LEÓN
ROMERO per a la INSTALLACIÓ d'un BAR-RESTAURANT al Passeig Marítim de
Llançà, segons el qual hom procedeix a qualificar l'esmentada activitat com a potencialment
molesta, informant-la favorablement.

VIST així mateix l'informe de data 27-10-95 emès a Girona pel Servei del Joc i d'Espectacles
de la Delegació Territorial del Govern, aquesta Alcaldia,

DECRETA:

Primer.- CONCEDIR al Sr. FRANCISCO LEÓN ROMERO llicència d' instal.lació d'un
BAR-RESTAURANT, al Passeig Marítim (edifici de l'institut Social de la Marina).

Segon.- CONDICIONAR l'esmentada llicència a:
- L'acompliment de les mesures correctores que figuren en el projecte tècnic de l'expressadaactivitat unit a l'expedient.
- L'acompliment de les mesures correctores addicionals assenyalades pels tècnics municipals.
- S'hauran de presentar els corresponents certificats de reacció o de comportament al foc de
classe M-O o M-1 de totes les moquetes, cortines, tapisseries i demés materials d'acabat i
decoració fàcilment inflamables.

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

Per obtenir aquesta acta el peticionari haurà de sol.licitar de l'Ajuntament que efectui
l'oportuna visita d'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 data de la rebuda de la present resolució.

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

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

� L'ALCAL E-PRESIDENT,
)-

)�-�'
,t�t·\��
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DEC RE T.- A la vila de Llançà, el quinze de novembre de mil nou-cents noranta-cinc.

En relació amb la sol.licitud de la Sra. YOLANDA DIAZ PASCUAL de data 27 d'octubre
d'enguany, registre d'entrada núm. 3677, sol.licitant llicència per obrir una rasa al carrer Josep
Coll núm. 7.

Vist l'informe emès per l'Arquitecte Municipal en data 02-11-95, segons el qual pot
autoritzar-se l'obertura de l'esmentada rasa.

Aquesta Alcaldia,

HARESOLT:

CONCEDIR a la senyora YOLANDA DIAZ PASCUAL llicència municipal per a obrir una

rasa al carrer Josep Coll núm. 7.

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

·L' CALDE, Davant meu,
EL SE TARI,
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DEC RE T.- A la vila de Llançà, a quinze de novembre de mil nou-cents noranta-cinc.

VISTA la petició formulada pel senyor FRANCISCO PÉREZ ROBLEDILLO, registre
d'entrada núm. 3654 de data 31-10-95, en el que demana llicència municipal per a la

instal.lació d'un TALLER DE MANYERIA al carrer Sant Pere de Roda núm. 23.

VIST l'informe emès per l'Arquitecte Assessor Municipal de data 14 de novembre de 1995, en

el que s'acredita que el projecte tècnic presentat no s'adapta a les Ordenances municipals i Pla
d'Ordenació Urbana de Llançà, per quant:
No s'admeten indústries de 1 a categoria en situacions 2a, 2b i 2c.

VIST l'article 30.1 del Reglament d'Activitats Molestes, Insalubres, Nocives i Perilloses,
aprovat pel Decret 2414/1961 de 30 de novembre.

AQUESTA ALCALDIA, HA RESOLT:

DENEGAR al Sr. FRANCISCO PÉREZ ROBLEDILLO la llicència d'instal.1ació d'un
TALLER DE MANYERIA al carrer Sant Pere de Roda núm. 23, per no complir el projecte
tècnic presentat les ordenances municipals i el Pla General d'Ordenació Urbana de Llançà.

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

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



•

4D> AJUNTAMENT DE LLANÇA (ALTEMPORDÀ)

DECRET.-

A la vila de Llançà, a vint de novembre de mil nou-cents noranta-cinc.

VIST l'article 51 de la Llei 8/87 Municipal i de Règim Local de Catalunya, aquesta Alcaldia

HARESOLT:

1- ÀREA D'IDSENDA:

A proposta del Regidor Delegat d'Hisenda:

1.1 ) APROVAR les relacions de despeses amb càrrec a les partides pressupostàries que

figuren i que a continuació es detallen:
- Pressupost Ajuntament................ 117.446 Ptes.

- Pressupost Patronat d'Esports 21.913 Ptes.

- Pressupost Casal del Pensionista.. 42.823 Ptes.

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

A la vila de Llançà, a vint-i-vuit de novembre de mil nou-cents noranta-cinc.

VIST l'article 51 de la Llei 8/87 Municipal i de Règim Local de Catalunya, aquesta Alcaldia
HARESOLT:

1- ÀREA D'HISENDA:

A proposta del Regidor Delegat d'Hisenda:

1.1 ) APROVAR les relacions de despeses amb càrrec a les partides pressupostàries que
figuren i que a continuació es detallen:

- Pressupost Ajuntament 37.115 Ptes.

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

A la vila de Llançà, a vint-i-vuit de novembre de mil nou-cents noranta-cinc.

VIST l'article 51 de la Llei 8/87 Municipal i de Règim Local de Catalunya, aquesta Alcaldia
HARESOLT:

1- ÀREA D'mSENDA:

A proposta del Regidor Delegat d'Hisenda:

1.1 ) APROVAR les relacions de despeses sense consignació pressupostària que figuren i que a

continuació es detallen:

CALDE,

- Pressupost Ajuntament 146.818 Ptes.

1.2) Procedeixi's a efectuar el pagament de la factura núm. 48, de data 2-9-95, de JOAN
BECH COLL, per un import de 146.818 Ptes.

Ho mana i signa el Sr. Alcalde en la data abans indicada.
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DEC RE T.- A la vila de Llançà, a vint-i-vuit de novembre de mil nou-cents noranta-cinc.

VIST l'informe emès en data 07-11-95 per l'Arquitecte-Assessor Municipal, en el que
s'acredita que hi ha desperfectes en el paviment del passeig marítim situat davant la

urbanització "Residencial Platja Farella, S.A.", consistents bàsicament en fisures i

esllavissaments del mur de pedra situat al costat del rec de desguàs.

Aquesta Alcaldia, HA RESOLT:

REQUERIR als Srs. JOSEP COMPANY MOLAR i FRANCISCO BARROS FACHAL, en

representació de RESIDENCIAL PLATJA FARELLA, S.A., perquè en el termini d'UN MES

comptat des de la data de rebuda de la present notificació, procedeixin a subsanar les

deficiències existents en el paviment del passeig marítim situat davant la urbanització

"Residencial Platja Farella, S.A.".

ADVERTIR als Srs. JOSEP COMPANY MOLAR i FRANCISCO BARROS FACHAL que
en cas d'incompliment del requerit en el termini assenyalat procedirà a fer-ho aquest
Ajuntament pels corresponents serveis, fent ús del sistema d'execució subsidiària amb les

despeses a càrrec dels Srs. Company i Barros.

NOTIFIQUI'S la present resolució als interessats, amb indicació dels recursos que poden
interposar, òrgans i terminis per a interposar-los.

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

E-PRESIDENT, Davant meu,
EL SECRETARI,
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A la vila de Llançà, a cinc de desembre de mil nou-cents noranta-cinc.

VIST l'article 51 de la Llei 8/87 Municipal i de Règim Local de Catalunya, aquesta Alcaldia
HARESOLT:

1- ÀREA D'IDSENDA:

A proposta del Regidor Delegat d'Hisenda:

1.1 ) APROVAR les relacions de despeses que figuren i que a continuació es detallen:

- Pressupost Ajuntament.................... 67.777 Ptes.

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

Davant meu,
EL SE TARI,
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DEC RET. - A la vila de Llançà, a onze de desembre de mil nou-cents noranta-cinc.

D'acord amb l'informe emès per l'Arquitecte Assessor Municipal de data 28-11-95, en relació a

la instal.1ació de BAR-RESTAURANT, situat al Passeig Marítim (edifici de l'Institut
Social de la Marina), del qual és titular el Sr. FRANCISCO LEÓN ROMERO.

DECRETO:

Primer.- ATORGAR al Sr. FRANCISCO LEÓN ROMERO llicència municipal d'obertura
i funcionament de l'activitat de BAR-RESTAURANT situat al Passeig Marítim (edifici de

l'Institut Social de la Marina), 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 Suñer, Alcalde-President de l'Ajuntament de Llançà,
en el lloc i data al principi assenyalats, davant meu, el Secretari que certifico.

L'ALCAL E-PRESIDENT, Davant meu,

SECRETARI,



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 1995.
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