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� AJUNTAMENT DE LLANÇA (ALTEMPORDA)

DECRET.-

A la vila de Llançà, a divuit 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'HISENDA:

A proposta del Regidor Delegat d'Hisenda:

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

- Pressupost Ajuntament 498.320 Ptes.
- Pressupost Casal del Pensionista .. 59.829 Ptes.
- Pressupost Patronat d'Esports 49.441 Ptes.

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

Davant meu,
EL SECRETARI,



..

� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDA¡

DEC RE T.- A la vila de Llançà a vuit de gener de mil nou-cents noranta-sis.

VIST l'acord de la Comissió de Govern de data 11-12-95, referent a l'empostissat situat al
carrer Miranda núm. 10, propietat del Sr. FRANCISCO LÓPEZ CASANUEVA.

Aquesta Alcaldia, HA RESOLT:

Primer.- REQUERIR al senyor FRANCISCO LÓPEZ CASANUEVA perquè
immediatament a la rebuda del present escrit procedeixi a retirar l'empostissat amb què ocupa
la calçada de la via pública davant l'establiment Restaurant "Los Arcos" que regenta al carrer

Miranda núm. 10.

Segon.- ADVERTm al senyor FRANCISCO LÓPEZ CASANUEVA que en cas

d'incompliment del requerit en el termini assenyalat, es procedirà a retirar l'empostissat pels
corresponents serveis municipals, fent ús del sistema d'execució subsidiària amb les despeses a

càrrec del Sr. López i, se'n donarà compte al Jutjat d'Instrucció de Guàrdia de Figueres als
efectes penals que procedeixin, per desobediència a l'Autoritat Municipal.

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

Ho mana i signa en Josep M. Salvatel1a i Suñer, Alcalde-President de l'Ajuntament de Llançà,
en el lloc i data al principi assenyalats, davant meu, el Secretari que certifico.

Davant meu,
EL SECRETARI,



� AJUNTAMENT DE LLANÇA (ALTEMPORDA¡

DECRET.-

L' CALDE, Davant meu,
EL SECRETARI,

A la vila de Llançà, a trenta-u de gener de mil nou-cents noranta-sis.

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 615.979 Ptes.
- Pressupost Patronat de Turisme 36.650 Ptes.
- Pressupost Patronat d'Esports 10.306 Ptes.

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

DECRET.-

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

Vist l'article 51 de la Llei 8/87 Municipal i de Règim Local de Catalunya,
aquesta Alcaldia HA RESOLT:

1- ÀREA D'HISENDA:

A proposta del Regidor Delegat d'Hisenda:

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

detallen:

* Pressupost Ajuntament 172.774 Ptes.

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

Davantmeu,
EL SECRETARI
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� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDA)

DECRET.-

A la vila de Llançà, a catorze de febrer de mil nou-cents noranta-sis.

Vist l'article 51 de la Llei 8/87 Municipal i de Règim Local de Catalunya,
aquesta Alcaldia HA RESOLT:

L'AL
Davantmeu,
ELSECRETARI

1- ÀREA D'HISENDA:

A proposta del Regidor Delegat d'Hisenda:

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

detallen:

* Pressupost Ajuntament 247.470 Ptes.

* Pressupost Patronat de Turisme 139.139 Ptes.

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

DECRET.-

A la vila de Llançà, a vint de febrer de mil nou-cents noranta-sis.

Vist l'article 51 de la Llei 8/87 Municipal i de Règim Local de Catalunya,
aquesta Alcaldia HA RESOLT:

Davantmeu,
ELSECRETARI

1- ÀREA D'HISENDA:

A proposta del Regidor Delegat d'Hisenda:

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

detallen:

* Pressupost Ajuntament 182.422 Ptes.

* Pressupost Patronat de Turisme 43.906 Ptes.

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 vint-i-sis de febrer de mil nou-cents noranta-sis.

Davantmeu,
ECRETARI

Vist l'article 51 de la Llei 8/87 Municipal i de Règim Local de Catalunya,
aquesta Alcaldia HA RESOLT:

1- ÀREA D'HISENDA:

A proposta del Regidor Delegat d'Hisenda:

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

detallen:

* Pressupost Ajuntament 297.783 Ptes.

* Pressupost Patronat de Turisme 2.500 Ptes.

* Pressupost Patronat d'Esport 22.071 Ptes.

* Pressupost Casal del Pensionista 13.590 Ptes.

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



•

� AJUNTAMENT DE LLANÇA (ALTEMPOROA¡

DECRET.- A la vila de Llançà, a vint-i-set de febrer de mil nou-cents

noranta-sis.

VIST l'informe emès pels Serveis Tècnics Municipals en relació amb el

requeriment efectuat a FRANCISCO LOPEZ CASANUEVA per retirar

l'empostissat que ocupava a la calçada de la via pública davant l'establiment

Restaurant "Los Arcos" situat al CI Miranda, 10, i ATÈS que s'ha donat

compliment al que es disposa en el requeriment, donis per conclós el

procediment i arxivis les actuacions practicades.

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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� AJUNTAMENT DE LLANÇA (ALTEMPORDÀ)

DECRET.-

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

Vist l'article 51 de la Llei 8/87 Municipal i de Règim Local de Catalunya,
aquesta Alcaldia HA RESOLT:

1- ÀREA D'HISENDA:

A proposta del Regidor Delegat d'Hisenda:

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

detallen:

* Pressupost Ajuntament 175.290 Ptes.

* Pressupost Patronat de Turisme 58.089 Ptes.

* Pressupost Casal del Pensionista 3.452 Ptes.

* Pressupost Patronat d'Esports 30.560 Ptes.

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

o ECR ET.-

A la vila de Llançà a vuit de març de mil nou-cents noranta-sis.

ATES que en data 6 de desembre de 1993, per part del senyor JOAN

BOSCH ROSSELL es va lliurar a les dependències de la Policia Local, una

bicicleta marca BH, model bolero, color liLla que havia trobat a la via pública

quedant registrada amb el número d'expedient 125/93.

ATES que han transcorregut dos anys des del seu dipòsit sense que el

propietari de la bicicleta I 'hagi reclamat.

Davant meu,

EL SECRETARI.

VIST el que per aquests casos determina 615 del Codi Civil, pel present
decret,

HE RESOLT:

Que es procedeixi al lliurament de l'esmentada bicicleta al senyor JOAN

BOSCH ROSSELL.

Ho mana i signa el senyor JOSEP M. SALVATELLA i SUf\JER, Alcalde

President de l'Ajuntament de Llançà. a vuit de març de mil nou-cents noranta-sis.
davant meu, el Secretari, que certifico.

L' ALCALDE.

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

DECRET.-

A la vila de Llançà, a onze de març de mil nou-cents noranta-sis.

Davant meu,
ELSECRETARI

Vist l'article 51 de la Llei 8/87 Municipal i de Règim Local de Catalunya,
aquesta Alcaldia HA RESOLT:

1- ÀREA D'HISENDA:

A proposta del Regidor Delegat d'Hisenda:

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

detallen:

* Pressupost Ajuntament 288.754 Ptes.

* Pressupost Patronat de Turisme 3.300 Ptes.

* Pressupost Patronat d'Esports 47.156 Ptes.

Ho mana i signa el Sr. Alcalde en la data abans indicada.
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4D> AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

DECRET.-

A la vila de Llançà, a dinou de març de mil nou-cents noranta-sis.

Vist l'article 51 de la Llei 8/87 Municipal i de Règim Local de Catalunya,
aquesta Alcaldia HA RESOLT:

1- ÀREA D'HISENDA:

Davantmeu,
ELSECRETARI

A proposta del Regidor Delegat d'Hisenda:

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

* Pressupost Ajuntament 244.528 Ptes.

* Pressupost Casal del Pensionista 55.910 Ptes.

* Pressupost Patronat d'Esports 29.619 Ptes.

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



-PRESIDENT
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4D> AJUNTAMENT DE LLANÇA (ALTEMPOROA¡

DECRET.- A la vila de Llançà, el vint-i-dos de març de mil nou-cents noranta-sis.

VIST l'expedient que es tramita en relació amb les obres realitzades al CI Santa Llucia, 6

d'aquest municipi, consistents en realització d'un fotjat a la planta baixa sense la preceptiva
llicència municipal.

ATÈS que ofert el tràmit de vista i audiència de l'expedient a l'interessat, aquest no ha

presentat escrit d'al.legacions.

D'acord amb l'informe de l'Arquitecte Assessor Municipal de data 09.01.1996 i vistos els

articles núm. 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 Sf. Juan Sánchez
Saeta al CI Santa Llúcia, 6, consistents en la realització d'un fotjat a la planta baixa sense

llicència municipal.

Segon: En el termini de dos mesos, comptats des del dia següent al de la recepció d'aquesta
resolució, la persona interessada haurà de sol.licitar l'oportuna llicència, a la qual haurà

d'acompanyar-se un projecte visat, realitzat per tècnic competent (arquitecte), i se li comunica

que, transcorregut aquest termini sense haver complert els requisits esmentats, se'n donarà

compte al Ple de l'Ajuntament, perquè acordi l'enderrocament de les obres a càrrec de
l'interessat i es procedirà a impedir definitivament els usos a que donés lloc.

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.

.
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� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPOROA¡

DECRET.-

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

VIST_l'expedient que es tramita a instància de la Sra. CATHERINE BEAUCHESNE, per el

canvi de titularitat del Restaurant situat en el Ctra.Port de la Selva núm.2.

ATÈS que en data 21 d'abril de 1995 la Sra. BEAUCHESNE fou requerida perquè en el
termini de deu dies aportés la documentació complementària consistent en un projecte tècnic

en triplicat exemplar de l'activitat que vol desenvolupar, actualitzat i adaptat a la normativa

vigent.

ATÈS que des de la notificació de l'esmentat requeriment la persona interessada no ha

presentat la documentació requerida i, en conseqüència, l'expedient es troba paralitzat, aquesta
Alcaldia

HARESOLT:

ATORGAR un termini de tres mesos perquè la Sra. CATHERINE BEAUCHESNE presenti
un projecte tècnic en triplicat exemplar de l'activitat a desenvolupar, actualitzat i adaptat a la
normativa vigent; advertint-li que, transcorregut l'esmenta termini sense que hagi aportat la
documentació necessària, aquesta Alcaldia, de conformitat amb el que determina l'article 42 de
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Régimen Jurídico de Administraciones Públicas y del

procedimiento administratico común; determinarà l'arxiu de les actuacions, notificant-li-ho a

l'interessat.

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'AL DE Davantmeu,
EL SECRETARI
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4D> AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (AlTEMPOROA¡

DECRET.-

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

VIST l'expedient que es tramita a instància del Sr. RENE LAURENT MICHEL MARTELET,
pel canvi de titularitat del Restaurant situat en el CI Palandriu, 8.

ATÈS que en data 21 d'abril de 1995 el Sr. MARTELET fou requerit perquè en el termini de
deu dies aportés la documentació complementària consistent en un projecte tècnic en triplicat
exemplar de l'activitat que vol desenvolupar, actualitzat i adaptat a la normativa vigent.

ATÈS que des de la notificació de l'esmentat requeriment la persona interessada no ha
presentat la documentació requerida i, en conseqüència, l'expedient es troba paralitzat, aquesta
Alcaldia

HARESOLT:

ATORGAR un termini de tres mesos perquè el Sr. RENE LAURENT MICHEL MARTELET
presenti un projecte tècnic en triplicat exemplar de l'activitat a desenvolupar, actualitzat i
adaptat a la normativa vigent; advertint-li que, transcorregut l'esmentat termini sense que hagi
aportat la documentació necessària, aquesta Alcaldia, de conformitat amb el que determina
l'article 42 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Régimen Jurídico de Administraciones
Públicas y del procedimiento administratico común; determinarà l'arxiu de les actuacions,notificant-li-ho a l'interessat.

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

L' CALDE Davant meu,
EL SECRETARI
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� AJUNTAMENT DE LLANÇA (ALTEMPORDÀ)

DECRET.-

A la vila de Llançà, a vint-i-set de març de mil nou-cents noranta-sis.

i

I
I /

/

Vist l'article 51 de la Llei 8/87 Municipal i de Règim Local de Catalunya,
aquesta Alcaldia HA RESOLT:

1- ÀREA D'HISENDA:

A proposta del Regidor Delegat d'Hisenda:

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

* Pressupost Ajuntament 229.540 Ptes.

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

DECRET.-

A la vila de Llançà, a vint-i-nou de març de mil nou-cents noranta-sis.

Vist l'article 51 de la Llei 8/87 Municipal i de Règim Local de Catalunya,
aquesta Alcaldia HA RESOLT:

1- ÀREA D'HISENDA:

A proposta del Regidor Delegat d'Hisenda:

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

detallen:

* Pressupost Ajuntament 112.785 Ptes.

* Pressupost Patronat de Turisme 27.l68 Ptes.

* Pressupost Casal del Pensionista 43.410 Ptes.

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

Davantmeu,
ELSECRETARI



Sr. ÒSCAR SOLER i BOSCH
Sra. JORDINA BOADA i BARRAGÁN
Sr. JOSEP MOTERA i FULCARÀ
Sr. CARLES RAMÍREz i JUANOLA

10'1 punts (inclosa puntació fase concurs)
8'79 punts (inclosa puntuació fase concurs)
6'21 punts
5'39 punts

-

� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDA¡

DECRET.-

A la Casa Consistorial de la Vila de Llançà, a quatre d'abril de mil nou-cents noranta-sis.

En les proves selectives practicades el dia Ir. d'abril d'enguany, per a la provisió de 3 places de
Guàrdia de la Policia de la plantilla de personal d'aquest Ajuntament, han superat les proves
corresponents als exercicis números 1,2,3 i 4 els opositors que a continuació es relacionen
amb la puntuació mitjana que s'indica:

En conseqüència, i per tal de completar les proves demés requisits que figura a la
convocatòria, aquesta Alcaldia HA RESOLT:

REQUERIR als aspirants relacionats anteriorment perquè en el termini de vint dies naturals
aportin el certificat mèdic que acrediti el compliment del cinquè exercici, amb la qualificació
d'APTE, de conformitat amb el que estableix l'annex 4 de les Bases que regeixen les proves.

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

/
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� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ¡

DECRET.-

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

Vist l'article 51 de la Llei 8/87 Municipal i de Règim Local de Catalunya,
aquesta Alcaldia HA RESOLT:

1- ÀREA D'HISENDA:

A proposta del Regidor Delegat d'Hisenda:

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

detallen:

* Pressupost Ajuntament 140.682 Ptes.

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



"'*

<W> AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ¡

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

VISTA la sol.licitud formulada pel Sr. MARCEL VILA ROIG, funcionari
d'aquest Ajuntament, segons la qual sol.licita una bestreta del seu sou de
100.000 ptes,

Aquesta Alcaldia, HA RESOLT:

CONCEDIR al Sr. Marcel Vila Roig una bestreta del seu sou per un total de
100.000 ptes., les quals seran reintegrades a l'Ajuntament descomptades de la
nómina del mes de juny.

Ho mana i signa En Josep M_1l 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,
cretari



•

� AJUNTAMENT DE LLANÇA jALTEMPORDA)

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

Un cop vist l'informe emès a Girona per la Comissió Territorial d'Industries i Activitats
Classificades del Departament de Medi Ambient, en data 25-03-1996, en tràmit de qualificació
de la sol.licitud de llicència municipal incoada pel Sr. Jordi Canal Mataró, per a la
INSTAL.LACIÓ D'UN DIPÒSIT DE G.L.P. al CI Anselm Clavé, 4, segons el qual hom

procedeix a qualificar l'esmentada activitat com a potencialment PERILLOSA, informant-la
FAVORABLEMENT amb condicions,

Aquesta Alcaldia,

DECRETA:

Primer.- CONCEDIR al Sr. JORDI CANAL MATARÓ llicència d'instal.lació d'un DIPÒSIT
DE G.L.P. al CI Anselm Clavé, 4.

Segon.- CONDICIONADA:

1. Al compliment de les mesures correctores que figuren en el projecte tècnic de l'expressada
activitat unit a l'expedient.
2. A l'obtenció de l'aprovació prèvia del projecte d'instal.1ació donada pels Serveis d'Indústria.

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 acabades dintre del
termini d'un mes, a comptar 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 després que hagin estat pagats prèviament els
drets corresponents.

Ho mana i signa En Josep M" Salvatella i Suñer, Alcalde de l'Ajuntament de Llançà, en elIloc i
data al princi

.

assenyalats, davant meu, el Secretari que certifico.
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<@> AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPOROA¡

DEeRE T.-

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

No havent-se presentat cap reclamació o suggerència per l'acord d'aprovació
inicial del Reglament del Premi Internacional d'Humor "El Gat Perich" pel Ple

d'aquest Ajuntament de data 5-12-95, el qual ha estat exposat al públic per un

termini de trenta dies, s'entén definitivament aprovat mitjançant la publicació
íntegra de l'esmentat Reglament en el Butlletí Oficial de la Província.

Ho mana i signa en JOSEP _MIl SALVATELLA i SUÑER, Alcalde-President de

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

Secretari ue certifico.



•

4D> AJUNTAMENT DE LLANÇA {ALTEMPORDA¡

23

DECRET.-

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

No havent-se presentat cap reclamació o suggerència per l'acord adoptat pel Ple

d'aquest Ajuntament en sessió 4-9-95, que aprovava inicialment l'expedient de

modificació de crèdit número 2/95, el qual ha romàs exposat al públic per un

termini de quinze dies, mitjançant publicació d'anunci en el B.O.P. núm.127 i

tauler d'edictes de la Casa Consistorial, des del25 de setembre fins I'll d'octubre

de 1995 ambdòs inclosos; s'entén definitivament aprovat mitjançant la publicació

íntegra de conformitat amb el que determina l'article 150 de la Llei 39/1988,

reguladora de les Hisendes Locals .

.

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
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DECRET.-

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

No havent-se presentat cap reclamació o suggerència per l'acord adoptat pel Ple

d'aquest Ajuntament en sessió 30-10-95, que aprovava inicialment l'expedient de

modificació de crèdit número 3/95, el qual ha romàs exposat al públic per un

termini de vint dies, mitjançant publicació d'anunci en el B.O.P. núm.149 i tauler

d'edictes de la Casa Consistorial, des del IOde novembre fins el 2 de desembre

ambdòs inclosos; s'entén definitivament aprovat mitjançant la publicació íntegra

de conformitat amb el que determina l'article 150 de la Llei 39/1988, reguladora
de les Hisendes Locals .

.

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



<@> AJUNTAMENT DE LLANÇA (ALTEMPORDA¡

DECRET.-

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

Vist l'article 51 de la Llei 8/87 Municipal i de Règim Local de Catalunya,
aquesta Alcaldia HA RESOLT:

1- ÀREA D'HISENDA:

A proposta del Regidor Delegat d'Hisenda:

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

* Pagament Factura núm. 5988 per un total de 167.064 ptes. de
CALSINA-BOSCH, C.B .

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

A la Vila de Llançà, a \ 2.!d d'abril ::._ <le mil nou-cents noranta-sis.

VIST l'expedient que es tramita a instància del Sr. JOSEP GURRI CANALS de data
28-09-1995 demanant el canvi de nom de l'establiment situat al CI Empordà, 9 dedicat a la
venda, lloguer i taller de motos.

ATÈS que mitjançant tramitació d'expedient d'activitats classificades per Decret d'aquesta
Alcaldia va concedir-se al Sr. Josep Gurri i Ballús llicència d'instal.lació d'una botiga de
motocicletes, condicionat al compliment de les mesures que figuren en l'esmentada resolució i

que en cap cas podria començar a exercir l'activitat abans d'haver-se obtingut l'acta de
comprovació favorable.

ATÈS que en data 05-11-1992 va desestimar-se la petició d'informe favorable tota vegada que
en l'establiment hi havia una ampliació dedicada a taller de reparació que no es trobava inclós
en el projecte que va tramitar per la llicència d'ínstal.lació.

ATÈS que el 05-01-1993 va requerir-se al peticionari perquè en el termini de quinze dies
aportes projecte tècnic de taller de reparació de motocicletes sense que hagi presentat la
documentació interessada.

ATÈS que per resolució d'aquesta Alcaldia de data 20-08-1995 va iniciar-se expedient al Sr.
Josep Gurri Canals per la clausura del local destinat a LLOGUER I REPARACIÓ DE
MOTOS, situat al CI Empordà, 6, per no disposar de la preceptiva llicència municipal.

ATÈS que l'esmentat decret va esser notificat a l'interessat amb tràmit de vista i audiència, pel
termini de deu dies sense que s'hagin formulat al.legacions ni presentat documentació i
justificació, segons certificació obrant a l'expedient.

ATÈS que el Sr. Gurri ha sol.licitat al seu nom el canvi de titularitat de la llicència
d'instal.lació d'una botiga de motocicletes en el mateix local del CI Empordà, 6, trobant-se
pendent d'informes per la llicència d'obertura i funcionament de l'activitat.

VISTOS els articles 6è, 3r. i següents del Reglament d'Activitats Molestes, Insalubres,
Nocives i Perilloses, aquesta Alcaldia HA RESOLT:

PRIMER: CLAUSURAR l'activitat de BOTIGA I TALLER DE REPARACIÓ DE MOTOS
que desenvolupa el Sr. Josep Gurri i Canals al CI Empordà, 9 per manca de llicència
municipal.
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SEGON: ATORGAR un termini de tres mesos perquè el Sr. Josep Gurri Canals presenti un

projecte tècnic en triplicat de l'activitat a desenvolupar, actualitzat i adaptat a la normativa

vigent; advertint-li que, transcorregut l'esmentat termini sense que hagi aportat la
documentació necessària, aquesta Alcaldia, de conformitat amb el que determina l'article 42 de
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Régimen Jurídico de Administraciones Públicas y del

procedimiento administrativo común, determinarà l'arxiu de les actuacions, notifícant-ho a

l'interessat.

TERCER: DONAR trasllat de la present resolució al Cap de la Policia Local pel seu

coneixement i efectes

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 vint-i-cinc d'abril de mil nou-cents noranta-sis.

Vist l'article 51 de la Llei 8/87 Municipal i de Règim Local de Catalunya,
aquesta Alcaldia HA RESOLT:

1- ÀREA D'HISENDA:

A proposta del Regidor Delegat d'Hisenda:

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

detallen:

Davantmeu,
EL SECRETARI

* Pressupost Ajuntament 175.147 Ptes.

* Pressupost Patronat de Turisme 38.514 Ptes.

* Pressupost Patronat d'Esports 15.165 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-cinc d'abril de mil nou-cents noranta-sis.

Vist l'article 51 de la Llei 8/87 Municipal i de Règim Local de Catalunya,
aquesta Alcaldia HA RESOLT:

1- ÀREA D'HISENDA:

A proposta del Regidor Delegat d'Hisenda:

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

detallen:

Davantmeu,
EL SECRETARI

* Pressupost Ajuntament 105.292 Ptes.

* Pressupost Casal del Pensionista 1l.976 Ptes.

* Pressupost Patronat d'Esports 44.812 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-nou d'abril de mil nou-cents noranta-sis.

VISTA la proposta realitzada del Tribunal Qualificador de les proves realitzades pel sistema
de concurs-oposició per a proveir tres places de Guàrdia de la Policia Municipal, Escala
Administració especial, subescala de serveis especials, convocades en virtut de l'acord de

l'Ajuntament Ple del dia 2 d'agost de 1995, enunciades en el B.O.P. núm. 167, D.O.G.e.
núm.2152 i B.O.E. núm. 19 ,de de dates 21-12-95, 10-1-96 i 22-1-96 respectivament.

De conformitat amb el que determina la Base lla de la convocatòria, aquesta Alcaldia HA
RESOLT:

Primer: Nomenar funcionari interí en pràctiques de l'Escala d'Administració especial, subescala
de serveis especials, als aspirants que es relacionen, al peu del present Decret, amb efectes des
del primer de maig de 1996.

Segon: Per adquirir la condició de funcionari de carrera, els funcionaris interins en pràctiques
hauran de superar el curs selectiu de l'Escola de Policia de Catalunya.

L'

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

Nom i Cognoms D.NJ. Plaça

RELACIÓ DE FUNCIONARIS INTERINS EN PRÀCTIQUES

ÒSCARSOLERiBOSCH
JORDINA BOADA i BARRAGÁN
JOSEP MOTERA i FULCARÀ

40.462.086

77.990.240

77.990.425

Policia

Policia

Policia



Davantmeu,
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DECRET.-

A la vila de Llançà, a tres de maig de mil nou-cents noranta-sis.

Vist l'article 51 de la Llei 8/87 Municipal i de Règim Local de Catalunya,
aquesta Alcaldia HA RESOLT:

1- ÀREA D'HISENDA:

A proposta del Regidor Delegat d'Hisenda:

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

detallen:

* Pressupost Ajuntament 437.883 Ptes.

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

A la Vila de Llançà, a sis de maig de mil nou-cents noranta-sis.

VIST l'expedient que es tramita en relació amb la sol.licitud de la Sra. NÚRIA MALLOL i

BOSCH, en representació d'EL CAMP,S.e. per a l'ampliació en el solar de l'Av.Pau Casals

núm.13-15, del PARC INFANTIL situat a l'Av.Pau Casals núm.3-11.

Aquesta Alcaldia HA RESOLT:

ATORGAR a la Sra. NÚRIA MALLOL i BOSCH en representació d'EL CAMP,S.C.;
autorització provisional per l'ampliació del parc infantil amb cinc atraccions inflables, en el

terreny situat a I'Av.Pau Casals núm.13-15, amb els següents condicionants:

lr.- La present autorització s'atorga pel termini de sis mesos, transcorreguts el quals s'entendrà
definitivament caducada la llicència.

2n.- Haurà de facilitar l'ús dels sanitaris del Parc d'Atraccions autoritzat.

3r.- Abans d'iniciar l'activitat, haurà de presentar una pòlissa d'assegurança de responsabilitat
civil que cobreixi un mínim de 25.000.000 Ptes.

4t.- 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.

5è. - 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 lloc i data al principi .assenyalats, davant meu, el Secretari, que certifico.
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DECRET.-

A la vila de Llançà, a set de maig de mil nou-cents noranta-sis.

Vist l'article 51 de la Llei 8/87 Municipal i de Règim Local de Catalunya,
aquesta Alcaldia HA RESOLT:

1- ÀREA D'HISENDA:

A proposta del Regidor Delegat d'Hisenda:

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

detallen:

* Pressupost Ajuntament 181.857 Ptes.

* Pressupost Patronat de Turisme 53.671 Ptes.

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

Davantmeu,
ELSECRETARI
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DECRET.- A la vila de Llançà, el on�e. de maig de mil nou-cents noranta-sis.

VIST l'expedient que es tramita en relació amb la suspensió d'actes d'edificació i ús del sòl, les
obres que es realitzen al sud del solar del CI La Bateria, 54, consistents en construcció de
murs, que pel seu encofrat i altura no s'adapten a ordenances d'edificació, i abans de redactar
la proposta de resolució corresponent, conforme el que disposa l'article 84 de la Llei 30/1992
de Règim Juridic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, se li
posa de manifest el procediment en el tràmit d'audiència, perquè durant el termini de quinze
dies, comptats des del següent d'haver rebut la notificació, pugui examinar l'expedient i al.legar
i presentar els documents i justificacions que estimi pertinents,
Ho mana i signa en Josep M. Salvatella i Suñer, Alcalde-President de l'Ajuntament de Llançà,
en eilloc i data al principi assenyalat, davant meu, el Secretari que certifico.
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DECRET.-

A la vila de Llançà, a catorze de maig de mil nou-cents noranta-sis.

Vist l'article 51 de la Llei 8/87 Municipal i de Règim Local de Catalunya,
aquesta Alcaldia HA RESOLT:

1- ÀREA D'HISENDA:

A proposta del Regidor Delegat d'Hisenda:

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

detallen:

* Pressupost Ajuntament 457.116 Ptes.

* Pressupost Patronat d'Esports 51.901 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-dos de maig de mil nou-cents noranta-sis.

VIST l'expedient sancionador instruït a l'efecte contra el Sr. Antonio CORTES APARICIO,
per haver instal.lat un aparell musical sense llicència municipal, el qual emetia música que
s'escoltava des de l'exterior de la Sala de Festes "Cuasar", fora de l'horari autoritzat.

ATÈS que per resolució de l'Alcalde de data 9 de gener d'enguany, es va ordenar la incoació

d'expedient sancionador al Sr. Antonio Cortes Aparicio per determinar la responsabilitat
administrativa en que hagués pogut incorrer pels fets abans esmentats.

ATÈS que notificats els nomenaments d'instructor i secretari no s'ha promogut recusació per

part de l'inculpat.

ATÈS que formulat el Plec de Càrrec, s'ha presentat un escrit d'al.legacions en el que
esencialment es fa constar:

a) Que en l'escrit que va presentar inicialment varen detallar els únics fets que estan disposats a

reconèixer (instal.1ar temporalment un equip amplificador).
b) Que reconeix la instal.1ació d'un aparell supletori i que va ometre comunicar-ho a

l'Ajuntament però que es fa referència a que es sobrepassaven els volums autoritzats, quan no

es va fer cap prova legalitzada de so.

c) Creu que una prova d'oïda no es cap prova legal.
d) Demana que es tingui en compte que en cap moment han negat la culpa en l'errada de no

comunicar la instal.1ació de l'aparell supletori i que ha complert totes les millores i disposicions
que ha manat l'Ajuntament.

ATÈS que resulta provat i així es declara que el Sr. Antonio Cortés Aparicio, la matinada del
dia 30 de desembre de 1995 tenia instal.1at un nou aparell musical sense llicència municipal, el

qual emetia música que se sentia des de la via pública i des del domicili d'una casa veïna.

ATÈS que els fets declarats i provats constitueixen una infracció greu, prevista en l'article 81

de l'Ordenança de Policia i Bon Govern.

ATÈS que l'article 82 de l'esmentada ordenança preveu l'aplicació de sancions per la infracció
a que fa referència el present decret.

ATÈS que en data 26 d'abril d'enguany, per l'Instructor de l'expedient va èsser formulada

proposta de resolució mitjançant imposició d'una sanció a l'inculpat com autor d'una falta greu,
sense que s'hagi presentat cap al.legació.
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Aquesta Alcaldia HA RESOLT:

IMPOSAR al Sr. Antonio Cortés Aparicio, una sanció de VINT-I-CINC mil pessetes, com

autor d'una falta greu per haver instal.lat un nou aparell sense llicència municipal, el qual
emetia música que se sentia des de la vía pública i des del domicili d'una veïna, sobrepassant
els límits autoritzats.

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.



Davantmeu,
El Secretari

..
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DECRET.-

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

Vist l'article 51 de la Llei 8/87 Municipal i de Règim Local de Catalunya,
aquesta Alcaldia HA RESOLT:

1- ÀREA D'HISENDA:

A proposta del Regidor Delegat d'Hisenda:

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

detallen:

* Pressupost Ajuntament 205.329 Ptes.

Ho mana i signa el Sr. Alcalde en la data abans indicada.
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DECRET.- A la vila de Llançà, el vint-i-tres de maig de mil nou-cents noranta-sis.

VIST l'expedient que es tramita en relació amb la suspensió d'actes d'edificació i ús del sòl al

solar del CI La Bateria, 54.

ATÈS que per l'Arquitecte Sr. Esteve Cortada en data 14-05-1996 va aportar-se plànol
complementari de la topografia final del solar abans esmentat.

VIST l'informe emès per l'Arquitecte Assessor Municipal en el que es fa constar que
examinada Ia documentació presentada i, realitzada visita a les obres, s'ha comprovat que el
mur que separa la finca de la zona verda inferior té major alçada de la permesa i a més, el mur

coronat de 18,80 cm. s'aixeca en excés, per tot aixó,

Aquesta Alcaldia HA RESOLT

REQUERIR al Sr. Antonio Gonzalez Rodriguez perquè en el termini de quinze dies comptats
a partir del següent d'haver rebut la corresponent notificació, presenti un planol on quedi
detallada l'alçada de la façana del mur límit vist des de la zona verda, retallant-lo si cal per tal

d'adaptar-se a les ordenances. En quan al segon mur, caldrà estudiar especialment la zona límit
amb el veí per tal que s'adequi a les ordenances.

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 AC CTJU¡ •
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DECRET.- A la Vila de Llançà, a trenta de maig de mil nou-cents noranta-sis.

VIST l'expedient que es tramita �n relació amb les obres que es realitzen a la
finca del carrer la Bateria, núm. 54 d'aquest Municipi, sense ajustar-se a la
llicència municipal.

ATES que ofert el tràmit d'audiència a l'interessat pel termini de quinze dies,
per l'Arquitecte director de les obres Sr. Esteve Cortada, s'ha aportat un plànol
complementari de la topografia final del solar, sense que es formuli cap tipus
d'al.legació.

ATES que d'acord amb l'informe del Tècnic assessor municipal de data

23.05:1996, va requerir-se al promotor perquè en el termini de quinze dies

presentés un plànol on es detalli l'alçada de la façana del mur límit, vist des de
la zona verda, retallant-lo si cal, per tal d'adaptar-se a les ordenances; i en

quant al segon mur, caldria estudiar-lo especialment a la zona limit amb el veí

per tal que s'adeqüí a ordenances.

ATES que hasta la data no s'ha presentat el plànol requerit i el promotor
continúa amb l'execució de les obres.

VIST el nou informe emès per Tècnic Assessor Municipal de data 28.05.1996
en el que fa constar que l'obra que es realitza discrepa de l'obra projectada.

VISTOS els articles 254 i 255 del Decret Legislatiu 1/90 pel qual s'aprova la
refosa de textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística, HE
RESOLT:

Segon: En el termini de DOS MESOS, comptats des del dia segUent al de la

recepció d'aquesta resolució, la persona interesada haurà de presentar la

pertinent documentació visada pel coLlegi corresponent, per tal de solucionar
la situació creada, i se li comunica que, transcorregut aquest termini sense

haver complert els requisits esmentats, se'n donarà compte al Ple de

"Ajuntament, perquè acordi l'enderrocament de les obres a càrrec de
l'interessat i es procedirà a impedir definitivament els usos a que donés lloc.

Primer: SUSPENDRE IMMEDIATAMENT com a mesura cautelar, els actes

d'edificació que realitza el Sr. Antonio Gonzàlez Rodríguez al carrer la Bateria

nO 54, tota vegada que:
a) la construcció de murs, pel seu encofrat i altura no s'adapten a les
ordenances d'edificació.

b) El solar té major façana.
c) Es construeix una planta inferior que no fig ura en el projecte.
d) S'ha reomplert de terres el pati posterior sense realitzar els murs ..

Tercer: Notificar el present Decret al Promotor, Tècnic director de les obres i
contractista pel seu coneixament i compliment.
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Ho mana i signa el Josep M. Salvatella i Suner, Alcalde-President de

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

Davantmeu:

/'
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DECRET.-: A la vila de Llançà, el trenta de maig de mil nou-cents noranta-sis.

VIST l'expedient incoat per determinar les condicions de seguretat en relació
amb la caiguda dels murs de la finca situada al carrer Jacint Verdaguer, numo
57.

ATES que en el tràmit de vista i audiència als interessats en l'expedient, s'han

presentat escrit d'al.legacions del Sr. Joan Cuadrat i Torrents, autor del
projecte i director facultatiu de les obres propietat del Sr. Clotet; i del Sr.
Esteve Borràs Pacreu, denunciant dels fets objecte del present expedient.

ATES que el Sr. Cuadrat, desprès de fer referència als antecedents de la
construcció dels murs aporta una solució a base de contraforts.

ATES que el Sr. Borràs, aLlega esencialment l'excés de temps transcorregut i
demana l'adopció de mesures cauletars, amb l'execució de les obres
necessàries que garanteixin la seguretat.

VIST l'informe de l'Arquitecte Assessor Municipal en el que fa constar que la
solució presentada no es un estudi tècnicc, sinó una oferta d'una empresa per
fer una reparació; i en consequència proposa que es requereixi al propietari
perquè presenti un projecte tècnic de reparació ilo reposició del mur i efectui
els treballs amb tota urgència; així com restringir el pas a la zona afectada,
impedint-ne el pas a persones per tal d'evitar accidents personals.

VIST l'acord de la Comissió de Govern de data 28.05.1996, aquesta Alcaldia
HARESOLT:

1 r. ORDENAR al Sr. JOSEP Ma CLOTET ROCA, propietari de la finca situada
al carret Jacint Verdaguer, nO 57 d'aquest Municipi, perquè en el termini de
vint dies presenti un projecte tècnic de reparació; i reali1zi els treballs amb la
màxima urgència.

2n. ADVERTIR al Sr. Clotet, de que transcorregut el termini assenyalat sense

haver executat les obres, es procedirà a incoar expedient sancionador al

promotor, Arquitecte director de les obres Sr. Joan Cuadrat i empresa
constructora, Sr. Pere Salvat.

4t. IMPEDIR com a mesura cautelar el pas a persones a la zona afectada
considerada perillosa, precintant l'accés a la finca propietat del Sr. Esteve
Borràs per tal d'evitar possibles accidents personals.

3r. De no executar-se les obres en el termini fixat, se'l requerirà novament

perquè realitzi les obres ordenades, que de no complir-se, les portarà a terme

l'Ajuntament a càrrec del propietari, mitjançant el procediment d'execució
subsidiària.



..

4D> AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

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



AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPOROÀ)

DECRET.- A la vila de Llançà, a set de juny de mil nou-cents noranta-sis.

VIST l'expedient que es tramita en relació amb la sol.licitud del Sr. RAMON
CASAMIQUELA GÍMENEZ per l'obertura d'un BAR-GELATERIA, situada al Passeig
Marítim sin i Castellar, 33

,

Aquesta Alcaldia HA RESOLT:

ATORGAR autorització provisional per a la instal.lació i obertura d'un Bar-Gelateria al
Passeig Marítim, sin - Castellar, 33, al Sr. RAMON CASAMIQUELA GIMENEZ, amb els
següents condicionants:

Ir. La present autoritzacio s'atorga pel termini de SIS MESOS, transcorreguts els quals
s'entendrà definitivament caducada la llicència.

2n. Complir extrictament 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 ellloc i la data al principi assenyalats, davant meu, el Secretari que certifico.

L'ALCALDE El Secretari



..

� AJUNTAMENT DE LLANÇA (ALTEMPORDÀ)

DECRET.-

A la vila de Llançà, a dotze de juny de mil nou-cents noranta-sis.

Vist l'article 51 de la Llei 8/87 Municipal i de Règim Local de Catalunya,
aquesta Alcaldia HA RESOLT:

1- ÀREA D'HISENDA:

A proposta del Regidor Delegat d'Hisenda:

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

detallen:

* Pressupost Patronat de Turisme 8.357 Ptes.

* Pressupost Ajuntament 449.308 Ptes.

Davantmeu,
ELSECRETARI

* Pressupost Patronat d'Esports 71.758 Ptes.

* Pressupost Museu de l'aquarel.la '............. 31.678 Ptes.

* Pressupost Casal del Pensionista 5.743 Ptes.

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



..

� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDA¡

DECRET. - A la vila de Llançà, a tretze de juny de mil nou-cents noranta-sis.

VIST l'expedient que es tramita en relació amb la sol.licitud de la Sra. MANUELA FIERRO

VAZQUEZ per l'obertura d'un BAR-CAFETERIA, situada al CI Bernat Metge, 12 ,

Aquesta Alcaldia HA RESOLT:

ATORGAR autorització provisional per a la instal.lació i obertura d'un Bar-Cafeteria al CI
Bernat Metge, 12, amb els següents condicionants:

El Secretari

Ir. La present autoritzacio s'atorga pel termini de SIS MESOS, transcorreguts els quals
s'entendrà definitivament caducada la llicència.

2n. Complir extrictament 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 la data al principi assenyalats, davant meu, el Secretari que certifico.



..

� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (AlTEMPORDÀ)

DECRET.-

A la vila de Llançà, a divuit de juny de mil nou-cents noranta-sis.

Vist l'article 51 de la Llei 8/87 Municipal i de Règim Local de Catalunya,
aquesta Alcaldia HA RESOLT:

1- ÀREA D'HISENDA:

A proposta del Regidor Delegat d'Hisenda:

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

detallen:

* Pressupost Ajuntament 222.216 Ptes.

* Pressupost Patronat d'Esports 45.720 Ptes.

* Pressupost Museu de l'aquarel.la 102.007 Ptes.

* Pressupost Casal del Pensionista 25.064 Ptes.

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

Davantmeu,
ELSECRETARI



..

� AJUNTAMENT DE LLANÇA (ALTEMPOAOAl

DECRET.- A la Vila de Llançà, a vint-i-un de juny de mil nou-cents noranta
sis.

VIST el Decret d'aquesta Alcaldia de data 15.12.1995 en relació amb

l'expedient que es tramita per tal de desmuntat i retirar tots els elements de la
via pública situats al Pesseig Marftim núm. 1, corresponents a l'establiment
anomenat illE PROVENÇAL" del que figura com a titular el Sr. MARIO
ANNUNZIATA.

ATES que en l'esmentada resolució se'l requeria perquè en el termini de deu
dies procedís a desmontar i retirar els elements d'ocupació, amb l'advertència
que de no fer-ho, els serveis municipals procedirien a la seva execució, amb
despeses al seu càrrec, valorades en tres-centes mil pessetes, sens perjudici
de donar-ne compta al Jutge d'Instrucció per possibles responsabilitats penals
que es puguesin derivar per desobediència a l'Alcaidia.

ATES que una de les motivacions del present expedient I es la denegació de
llicència per ocupació de la via pública a consequència dels deutes pendents
que el Sr. Mario Annunziata te amb l'Ajuntament.

ATES que el Sr. Annunziata va presentar un escrit el dia 15.02.1996

proposant un calendari pel pagament dels deutes que te contrets, el qual ha

inclompert totalment hasta el dia d'avui.

Segon.- ADVERTIR al Sr. MARIO ANNUNZIATA i a la Sra. RAPHALINA
ANNUNZIATA que de no retirar els elements referits a l'apartat anterior, els
serveis municipals procediran a la seva execució, amb despeses al seu

càrrec, valorades en tres-centes mil pessetes, d'acord amb l'informe obrant a

l'expedient, sens perjudici de donar-ne'n compte al Jutge d'Instrucció per les

possibles responsabilitats penals que es puguin derivar per desobediència a

l'Alcaidia.

VIST l'acord de la Comissió de Govern del dia 18.06.1996, aquesta Alcaldia
HARESOlT:

Primer.- REQUERIR al Sr. MARIO ANUNZIATA i a la Sra. RAPHALINA
ANNUNZIATA per tal que en el termini de CINC DIES procedeixi a desmuntar i
retirar tots els elements d'ocupació de la via pública situats al Passeig Maritim
núm. 1, corresponent a l'establiment anomenat "lE PROVENÇAL".



..

<Œ!> AJUNTAMENT DE LLANÇA (ALTEMPORoA¡

Llançà, a vint-i-sis de juny de mil nou-cents noranta sis.

VIST l'expedient que es tramita per concertar una operació de tresoreria per tal
de disposar de liquidesa suficient per fer front a les obligacions
pressupostàries que es preveuen per abans del període de cobrament dels

impostos municipals.

ATES que s'han sol.licitat propostes a totes les entitats bancàries i d'estalvi
amb oficina en el Municipi, segons consta en la documentació obrant a

l'expedient.

ESTUDIADES cadascuna de les propostes presentades i en virtud de les
atribucions conferides en l'article 53.2 de la Llei 39/1988 de 28 de desembre,
reguladora de les Hisendes Locals, aquesta Alcaidia HA RESOLT:

. .

o E e RE T.-

1 r. CONCERT una operació de tresoreria amb el BANC BILBAO VIZCAYA ,

amb les caracterlstiques segoents:

a) Import de l'operació: 12.500.000 Ptes.

b) Data màxima de reintegrament: un any des de la signatura del document.

c) Interès: MIBOR + 0'25 % arrodonit a 1/10 % (revisió trimestral)
d) Comissió d'obertura: 25.000 Ptes. a la formalització.

e) Ingressos afectats: Impost sobre Béns immobles.

2n. COMUNICAR el present acord a la Direcció General de Polttica Financera,
amb tramesa del model C5 a què fa referència l'article 2.1 de l'annex 1 de
l'Ordre de 21-3-1995 sobre desplegament del Decret 94/1995 de 21 de febrer,
en matèria de tutela financera d'ens locals.

3r. DONAR COMPTE del present Decret al Ple de l'Ajuntament a la primera
sessió que celebri.

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

Davant meu:



..

� AJUNTAMENT DE LLANÇA (ALTEMPûRDA)

DECRET.-

A la vila de Llançà, a vint-i-sis de juny de mil nou-cents noranta-sis.

Vist l'article 51 de la Llei 8/87 Municipal i de Règim Local de Catalunya,
aquesta Alcaldia HA RESOLT: .

A proposta del Regidor Delegat d'Hisenda:

1- ÀREA D'HISENDA:

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

detallen:

* Pressupost Ajuntament 307.573 Ptes.

* Pressupost Casal del Pensionista 92.905 Ptes.

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

Davantmeu,
ELSECRETARI
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DECRET.- A la vila de Llançà, el u de juliol de mil nou-cents noranta-sis.

VIST l'expedient que es tramita en relació amb la sol.1icitud de llicència d'obres del Sr.

MANUEL BARROS FACHAL,

Aquesta Alcaldia HA RESOLT:

CONCEDIR al Sr. Manuel Barros Fachal, en relació amb la seva petició de data 1 de juliol
d'enguany, R. E. núm. 2609 llicència municipal per canviar la porta del bany, construir rampa
d'accés a la vivenda, canviar la posició de l'armari del dormitori així com rectificar un mur de

l'habitatge del CI La Bateria, 38.

Ho mana i signa en Josep M. SALVATELLA i SUÑER, Alcalde-President de l'Ajuntament de

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

.
.

.

L'Al"tÂLD -PRESIDENT



- Pressupost Ajuntament .

- Pressupost Patronat Casal del Pensionista .

- Pressupost Patronat d'Esports .

- Pressupost Patronat de Turisme .

612.201 Ptes.

10.800 Ptes.
107.855 Ptes.
60.309 Ptes.

AJUNTAMENT DE LLANÇA (ALTEMPORDA)

DE e RE T.-

A la vila de Llançà, el dos de juliol de mil nou-cents noranta-sis.

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

I - ÀREA D'HISENDA:

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:

Ho mana i signa el Sr.JOSEP M. SALVATELLA i sUÑER, Alcalde-President de
l'Ajuntament de Llançà, en eilloc i la data abans indicats.
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DECRET.-

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

VIST l'informe emès per la Prefectura de la Policia Local, referent al mal estat

dels tancaments de l'establiment anomenat "La Finestra", situat a la Plaça del

Port núm.2, aquesta Alcaldia

HARESOLT:

lr.- REQUERIR a la Sra. M" LLUÏSA PARONELLA i VILA, com a propietària
de l'esmentat establiment, a fi de que, en el termini de quinze dies a comptar des

de la data de rebuda de la notificació de la present resolució, procedeixi a tancar

les portes i finestres degudament a fi d'evitar l'accés a l'interior i evitar-hi danys o

accidents.

2n.- ADVERTIR a la Sra. M" Lluïsa Paronella i Vila que en cas d'incompliment
per la seva part, procedirà a fer-lo aquest Ajuntament pels corresponents Serveis,
fent ús del sistema d'execució subsidiària amb les despeses a càrrec de la

requerida.

Ho mana i signa el Sr.JOSEP M. SALVATELLA i SUÑER, Alcalde-President
de l'Ajuntament de Llançà, en el lloc i data abans indicats, davant meu, el

Secretari, que dono fe.

L' CALDE

,
.....
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� AJUNTAMENT DE LLANÇA (ALTEMPOROA¡

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

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

A proposta del Regidor Delegat d'Urbanisme:

1.1) CONCEDIR al Sr. Salvador Gil Martín, en representació d'ANSATEL,S.L.
i referent a la sol.licitud de data 28-5-96, Registre d'entrades núm.2039, llicència

municipal de primera utilització de les sis vivendes unifamiliars adossades

situades a la Ctra. de Portbou, nÚID.34. Expt. 114/88.

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

DECRET.-

I - AREA D'URBANISME :

Davantmeu,
Secretari



.' .

Davant meu,

..

� AJUNTAMENT DE LLANÇA (ALTEMPORDA¡

A la Vila de Llançà, a vuit de juliol de milnou-cents noranta-sis.

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

A proposta del Regidor Delegat d'Urbanisme:

1.1) CONCEDIR al Sr. Josep Company i Molar, en. representació de

COFEG,S.L. i referent a la sol.licitud de data 4-7-96, Registre d'entrades

núm.2707, llicència municipal de primera utilització de la vivenda de la planta
baixa porta "B", de l'immoble situat al carrer Grifeu núm.ll. Expt. 158/90.

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

DECRET.-

I - AREA D'URBANISME:



AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPOROA)

DECRET.-

A la Vila de Llançà, el deu de juliol de mil nou-cents noranta-sis.

VISTA la sol.licitud del Sr. ALEX ROS per instal.lar atraccions durant les festes
de Nostra Sra. del Carme, de I'll al16 de juliol d'enguany, i atesa la limitació de

l'espai disponible a tal efecte, aquesta Alcaldia HA RESOLT:

Primer.- CONCEDIR al Sr. Alex Ros autorització per instal.lar l' atracció PISTA
INFANTIL DE COTXES de 12 X 7 m., a qui es realitzarà una liquidació per
ocupació de vía pública durant l'esmentat període, en funció de la superfície real
que ocupi segons medició que realitzaran els Serveis corresponents.

CONDICIONAT: A la presentació de la pòlissa d'assegurança per cobrir
responsabilitats civils.

Ho mana i signa el Sr. 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.



AJUNTAMENT DE LLANÇA (ALT EMPORDÀ)

DECRET.-

A la Vila de Llançà, el deu de juliol de mil nou-cents noranta-sis.

VISTES les sol.licituds per instal.lar atraccions durant les festes de Nostra Sra. del Carme, de
I'll al 16 de juliol d'enguany, i atesa la limitació de l'espai disponible a tal efecte, aquesta
Alcaldia HA RESOLT:

Primer- CONCEDIR autorització per instal.lar les següents atraccions amb les mides que
s'indiquen, als quals es realitzarà una liquidació per ocupació de via pública durant l'esmentat
període, en funció de la superfície real que ocupin segons medició que realitzaran els Serveis
corresponents:

1) Sr. Rafael García Vázquez - Xurreria de 7 X 3 m. i Patatera de 2 X 1 m.

2) Sr. Miquel Borges i Brosa - Escalextric de lOX 4 m.

3) Olot Park,S.C. - Dragó de 150 m2.

4) Sr. Lluís Masgrau i Bernatallada - Tómbola de 12 X 3 ffi., i Pesca mecànica de 8 X 3 m.

S) Sr. Luís Román Solana - Tómbola de 6 X 3 m.

6) Sra. Joana Ruiz Rosa - Venda fruits secs de 6 X 1 ffi.

7) Sr. Octavi Viader i Serra - Cursa de Camells de 9 X 4 m. i Pesca Mecànica de 8 X 3 m.

8) Sr. Juan Roman Givernau - Tómbola de 8 X 3 m.

9) Sra. M. Lluïsa Prat i Esteva - Aerobaby infantil de 8 ffi. diàmetre, Tir de lOX 3 m. i Pesca
de 5 X 3 m.

10) Sr. Josep Ros i Pinsach - Venda fruits secs de 4 X 3 ffi.

11) Sra. Elisenda Valén Estupiñá - Tir de 8 X 3 m.

12) Sr. Francisco Raúl Pereira - Volador de 7 m. diàmetre, Tir de 6 X 3 m. i Pesca de 3 X 3 m

13) Sr. Miquel Martí Deloyo - Dragó de 14 m. diàmtre i Llits elàstics de 10 X 8 m.

- Sr. Martín Capell Sada
- Sr. Luís Juàrez Castillo
- Sra. Pietat Rubio Collados
- Sr. Joao Dos Anjos
- Sra. Olga García Cayuela
- Sr. Felipe Bosch Ruesca
- Sra. M. Isabel Noves Lastra
- Sra. M. LLuïsa Prat Esteva
- Sr. Armindo Augusto Dos Anjos.

- Sr. AmadeiíFortea Plumed
- Sr. Joan Vidiella Pinsach
- Sr. Miquel Notario Blasco
- Sr. AIfons Coll Minovas
- Sra. Rosanna López
- Sr. Lorenzo García Hernández
- Sr. Manuel Carreras Olivé
- Sr. José Dos Anjos Angelo

CONDICIONATS: A la presentació, si s'escau, de la pòlissa d'assegurança per cobrir
responsabilitats civils.

Segon- DENEGAR autorització per ocupar la via pública als sol.licitants que seguidament es
. relacionen, per manca d'espai disponible:
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� AJUNTAMENT DE LLANÇA (AlTEMPORDA!

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

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

Davant meu,
El Secretari



AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

D E e RET .

- A la Vila de Llançà, l'onze de juliol de mil nou-cents noranta-sis.

VIST el Pla Mediambiental de millora del Sòl Urbà, aprovat pel Ple de l'Ajuntament en data
10 de juliol de 1994, i VISTA la queixa presentada en les dependències municipals en data
27-6-96, per part de la Comunitat de Propietaris Edifici Aloes, fent constar que el terreny
propietat de PROMOCIONES MESINA, situat en el carrer Víctor Català núm.14 és ple de
vegetació seca amb alt rise d'incendi.

VIST l'article 10 del Reglament de Disciplina Urbanística, del qual resulta que els propietarisde terrrenys, 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

HARESOLT:

lr.- REQUERIR a PROMOCIONES MESINA perquè en el termini d'UN MES, a comptardes de a data de rebuda de la notificació de la present resolució, procedeixi a netejar l'esmentat
terreny.

2n.- ADVERTIR a PROMOCIONES MESINA que en el cas d'incompliment del requerit,procedirà a fer-lo aquest Ajuntament pels corresponents Serveis, fent ús del sistema d'execució
subsidiària amb les despeses a càrrec del requerit.

3r.- COMPLEIXI'S la resolució anterior i notifiqui's en forma legal a l'interessat.

Ho mana i signa el SrJOSEP M. SALVATELLA i sUÑER, Alcalde-president de
l'Ajuntament de Llançà, en eilloc i data abans indicats, davant meu, el Secretari.



AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

D E e RET .

- A la Vila de Llançà, l'onze de juliol de mil nou-cents noranta-sis.

VIST el Pla Mediambiental de millora del Sòl Urbà, aprovat pel Ple de l'Ajuntament en data
10 de juliol de 1994, i VISTA la queixa presentada en les dependències municipals en data
27-6-96, per part de la Comunitat de Propietaris Edifici Aloes, fent constar que el terreny
propietat de PROMOCIONES MESINA, situat en el carrer Víctor Català núm.14 és ple de
vegetació seca amb alt rise d'incendi.

VIST l'article 10 del Reglament de Disciplina Urbanística, del qual resulta que els propietaris
de terrrenys, 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

HARESOLT:

lr.- REQUERIR a PROMOCIONES MESINA perquè en el termini d'UN MES, a comptardes de a data de rebuda de la notificació de la present resolució, procedeixi a netejar l'esmentat
terreny.

2n.- ADVERTIR a PROMOCIONES MESINA que en el cas d'incompliment del requerit,
procedirà a fer-lo aquest Ajuntament pels corresponents Serveis, fent ús del sistema d'execució
subsidiària amb les despeses a càrrec del requerit.

3r.- COMPLEIXI'S la resolució anterior i notifiqui's en forma legal a l'interessat.

Ho mana i signa el Sr.JOSEP M. SALVATELLA i sUÑER, Alcalde-president de
l'Ajuntament de Llançà, en eilloc i data abans indicats, davant meu, el Secretari.



AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALT EMPORDÀ)

D E e RET .
- A la Vila de Llançà, l'onze de juliol de mil nou-cents noranta-sis.

VISTA la queixa presentada en les dependències municipals en data 8-5-96, per part del
Sr.Federico Cardó i Cervera, fent constar que l'habitatge propietat del Sr. JOSEP OLIVET i
GUDAY, situat en el carrer General Alvarez de Castro núm.29 és ple de vegetació seca, rates
i amb fàcil accés al seu interior degut al seu estat d'abandó i EXAMINAT l'informe emès pels
Serveis Tècnics Municipals.

VIST l'article 10 del Reglament de Disciplina Urbanistica, 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

HARESOLT:

1r.- REQUERIR al Sr. JOSEP OLIVET I GUDAY perquè en el termini d'UN MES,-a
comptar des de a data de rebuda de la notificació de la present resolució, procedeixi a netejar
l'esmentat terreny i deixar-lo degudament tancat, amb les correctes condicions d'ornat públic.

2n.- ADVERTIR al Sr. JOSEP OLIVET i GUDAY que en el cas d'incompliment del requerit,
procedirà a fer-lo aquest Ajuntament pels corresponents Serveis, fent ús del sistema d'execució
subsidiària amb les despeses a càrrec del requerit.

3r.- COMPLEIXI'S la resolució anterior i notifiqui's en forma legal a l'interessat.

Ho mana i signa el Sr.JOSEP M. SALVATELLA i sUÑER, Alcalde-president de
l'Ajuntament de Llançà, en el lloc i data abans indicats, davant meu, el Secretari.



..

� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

D E e RET .

- A la Vila de Llançà, l'onze de juliol de mil nou-cents noranta-sis.

VISTA la queixa presentada en les dependències municipals en data 8-5-96, per part del
Sr.Federico Cardó i Cervera, fent constar que l'habitatge propietat del Sr. JOSEP OLIVET i
GUDAY, situat en el carrer General Alvarez de Castro nÚIn.29 és ple de vegetació seca, rates
i amb fàcil accés al seu interior degut al seu estat d'abandó i EXAMINAT l'informe emès pels
Serveis Tècnics Municipals.

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

HARESOLT:

1r.- REQUERIR al Sr. JOSEP OLIVET I GUDAY perquè en el termini d'UN MES, a

comptar des de a data de rebuda de la notificació de la present resolució, procedeixi a netejar
l'esmentat terreny i deixar-lo degudament tancat, amb les correctes condicions d'ornat públic.

2n.- ADVERTIR al Sr. JOSEP OLIVET i GUDAY que en el cas d'incompliment del requerit,
procediràa fer-lo aquest Ajuntament pels corresponents Serveis, fent ús del sistema d'execució
subsidiària amb les despeses a càrrec del requerit.

3r.- COMPLEIXI'S la resolució anterior i notifiqui's en forma legal a l'interessat.

Ho mana i signa el Sr.JOSEP M. SALVATELLA i sUÑER, Alcalde-president de
l'Ajuntament de Llançà, en ellloc i data abans indicats, davant meu, el Secretari.



..
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DECRET.-

A la Vila de Llançà, al dotze de juliol de mil nou-cents noranta-sis.

VISTA la resolució d'aquesta Alcaldia de data 30-05-96 pel qual es van suspendre els actes
d'edificaió realitzats pel Sr. Antonio González Rodríguez al carrer La Bateria núm. 54, tota

vegada que les obres no s'ajusten a les Ordenances.

ATES que en data 09-07-96 el Sr. Antonio González Rodríguez ha presentat una modificació
de projecte redactada per l'arquitecte director de les obres Sf. Esteve Cortada Vidal per tal de
subsanar els treballs objecte de l'expedient de suspensió.

VIST l'informe de l'Arquitecte Assessor Municipal en el que fa constar que poden
autoritzar-se de la modificació del projecte presentat, aquesta Alcaldia HA RESOLT:

AIXECAR la suspensió dels actes d'edificació que realitza el Sr. Antonio González Rodríguez
al carrer La Bateria núm. 54, i determinar que les obres han d'ajustar-se a la llicència inicial del
dia 20-02-96 i a la modificació del projecte presentada per l'Arquitecte Esteve Cortada, visat
pel Co1.legi corresponent en data 19-06-1996 i plànols posteriors registrats el dia 09-07-1996,
núm.2719.

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



Per l'Arquitecte Sr.Pere Gaspar i Farreras s'ha redactat el projecte d'obres, en el qual es preveu
la seva execució en tres fases.

..

� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDA¡

DECRET

El Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya, any 1997, inclou l'obra d'aquest Municipi
anomenada CASA DE CULTURA.

En conseqüència, aquesta Alcaldia HA RESOLT:

1r.- Que per l'Arquitecte Assessor Municipal s'informe sobre el compliment de la normativa i

contingut del projecte, i que pel Secretari s'informi sobre la tramitació.

2n.- Incorporats els anteriors informes a l'expedient, inclogui's en l'Ordre del Dia a la primera
sessió que celebri el Ple de l'Ajuntament.

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

l'Ajuntament de Llançà, a dotze de juliol de mil nou-cents noranta-sis.

'ALCALDE Davant meu,
ELSECRETARI



..

4D> AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDA)

DECRET.-

A la Vila de Llançà, el dotze de juliol de mil nou-cents noranta-sis.

VIST l'expedient que es tramita per l'enderrocament d'obres construïdes sense llicència al
carrer Sant Toribi núm. 2

ATES que han transcorregut els dos mesos concedits per l'Ajuntament Ple en data 25-03-1996
perquè el Sr. Juan Sánchez Saeta procedís a enderrocar la coberta construïda al carrer Sant
Toribi núm. 2 sense que fins al dia d'avui ho hagi realitzat, aquesta Alcaldia HA RESOLT:

1r.- COMMINAR al Sr. Juan Sánchez Saeta perquè si passats quinze dies a partir del següent
a la recepció de la notificació de la present resolució, no s'ha fet l'enderrocament acordat, es

procedirà subsidiàriament de la manera prevista pel Ple de l'Ajuntament i s'executaran els
treballs pels Serveis Municipals, per la qual cosa s'assenyala el dia 3 de setembre de 1996, a les-
9 del matí, aixecant-se acta per reflectir les incidències que es produeixin.

2n.- NOTIFICAR al Sr. Juan Sánchez Saeta que el cost de l'execució subsidiària dels treballs
d'enderrocament per part dels Serveis Municipals ascendeixen a dues-centes cinquanta mil
pessetes d'acord amb l'informe de l'Arquitecte Assessor Municipal, les quals hauran
d'ingressar-se en aquestes dependències municipals abans del dia 3-09-1996.

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

L'ALCALDE



AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALT EMPORDÀ)

DECRET.-

A la Vila de Llançà, el dotze de juliol de mil nou-cents noranta-sis.

VIST l'expedient que es tramita en relació a l'ordre d'execució d'obres a la finca del carrer
Jacint Verdaguer, núm. 57.

ATES que ha transcorregut el termini de vint dies concedits per Decret d'aquesta Alcaldia en

data 30-05-1996 perquè el Sr. Josep Ma Clotet Roca presentés un projecte tècnic de reparació
de murs a la finca del carrer Jacint Verdaguer núm. 57 i realitzés els treballs amb la màxima
urgència, sense que fins el dia d'avui hagi donat compliment a l'ordre de l'Alcaldia.

VISTOS els articles 98 de la Llei 30/1992 i articles 10i Il del Reglamento de Disciplina
Urbanística, aquesta Alcaldia HA RESOLT:

1r.- COMMINAR al Sr. Josep Ma Clotet Roca perquè si passats quinze dies a partir del
següent a la recepció de la notificació de la present resolució no ha presentat el projecte tècnic.
i no ha iniciat les obres necessàries per reparar i/o restituir el mur caigut, es procedirà
subsidiàriament, per la qual cosa, l'Arquitecte Assessor Municipal redactaria el projecte i
s'adjudicarien les obres pel procediment d'urgència a una empresa qualificada, preveient-se
l'inici dels treballs pel dia 3 de setembre de 1996, a les 9 del matí, aixecant-se acta per reflectir
les incidències que es produeixin.

2n.- MANIFESTAR al Sr. Josep M" Clotet Roca que el cost de l'execució subsidiària de
construcció del mur se li comunicarà oportunament una vegada es disposi del projecte del
Tècnic Municipal i quin import haurà d'ingressar abans d'iniciar les obres.

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



..

� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDA¡

El Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya, any 1997, inclou l'obra d'aquest Municipi
anomenada CASA DE CULTURA.

Per l'Arquitecte Sr.Pere Gaspar i Farreras s'ha redactat el projecte d'obres, en el qual es preveu
la seva execució en tres fases.

En conseqüència, aquesta Alcaldia HA RESOLT:

lr.- Que per l'Arquitecte Assessor Municipal s'informe sobre el compliment de la normativa i

contingut del projecte, i que pel Secretari s'informi sobre la tramitació.

2n.- Incorporats els anteriors informes a l'expedient, inclogui's en l'Ordre del Dia a la primera
sessió que celebri el Ple de l'Ajuntament.

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

l'Ajuntament de Llançà, a dotze de juliol de mil nou-cents noranta-sis.

DECRET

L'ALCALDE

)
I

.
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DECRET.-

A la Vila de Llançà, el disset de juliol de mil nou-cents noranta-sis.

VIST l'expedient que es tramita d'enderrocament d'obres construïdes sense llicència al paratge
anomenat "Rec d'en Feliu".

ATES que han transcorregut els quinze dies concedits per l'Ajuntament Ple en data

25-03-1996 perquè el Sr. Raymond Honhon procedís a enderrocar la caseta de fusta

construïda al paratge Rec d'en Feliu sense que fins al dia d'avui ho hagi realitzat, aquesta
Alcaldia HA RESOLT:

lr.- COMMINAR al Sr. Raymond Honhon perquè si passats quinze dies a partir del següent a

la recepció de la notificació de la present resolució, no s'ha fet l'enderrocament acordat, es

procedirà subsidiàriament de la manera prevista pel Ple de l'Ajuntament i s'executaran els

treballs pels Serveis Municipals, per la qual cosa s'assenyala el dia 3 de setembre de 1996, a les-
10 del matí, aixecant-se acta per reflectir les incidències que es produeixin.

2n. NOTIFICAR al Sr. Raymond Honhon que el cost de l'execució subsidiària dels treballs

d'enderrocament per part dels Serveis Municipals ascendeixen a cent vint-i-cinc mil pessetes
d'acord amb l'informe de l'Arquitecte Assessor Municipal, les quals hauran d'ingressar-se en

aquestes dependències municipals abans del dia 3-09-1996.

Ho mana i signa el Sr. JOSEP Ma SALVATELLA I sUÑER, Alcalde-President de

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

Davant meu,
El Secretari.



•
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69

D E e RET .

- A la Vila de Llançà, el dinou de juliol de mil nou-cents noranta-sis.

VIST el Pla Mediambiental de millora del Sòl Urbà, aprovat pel Ple de l'Ajuntament en data
10 de juliol de 1994, i VIST l'informe emès pels Serveis Tècnics Municipals, on es fa constar

que la vorera d'accés a l'immoble situat en el carrer Nicolàs Salmerón núm.34, propietat de la
Sra. Montserrat Pastra í Boada, es troba en mal estat des de fa anys.

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

HARESOLT:

lr.- REQUERIR a la Sra. MONTSERRAT PASTRA i BOADA perquè en el termini d'UN
MES, a comptar des de a data de rebuda de la notificació de la present resolució, procedeixi a
arranjar l'esmentada vorera.

2n.- ADVERTIR a la Sra. MONTSERRAT PASTRA i BOADA que en el cas d'incompliment
del requerit, procedirà a fer-lo aquest Ajuntament pels corresponents Serveis, fent ús del
sistema d'execució subsidiària amb les despeses a càrrec del requerit.

3r.- COMPLEIXI'S la resolució anterior i notifiqui's en forma legal a l'interessat.

Ho mana i signa el Sr.JOSEP M. SALVATELLA i sUÑER, Alcalde-president de
l'Ajuntament de Llançà, en el lloc i data abans indicats, davant meu, el Secretari.



AJUNTAMENT DE LLANÇA (ALTEMPORDÀ)

D E e RET .

- A la Vila de Llançà, el vint-i-dos de juliol de mil nou-cents noranta-sis.

VIST el Pla Mediambiental de millora del Sòl Urbà, aprovat pel Ple de l'Ajuntament en data
10 de juliol de 1994, i VIST l'escrit de queixa del Sr. Jean Pierre Charles, referent a la brutícia
i runa que hi ha en el solar situat al carrer Empúries núm. 3, propietat del Sr. Joseph Ons.

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

HARESOLT:

lr.- REQUERIR al. Sr. JOSEPH ONS perquè en el termini d'UN MES, a comptar des de a
data de rebuda de la notificació de la present resolució, procedeixi a netejar els esmentats
�� -

2n.- ADVERTIR al Sr. JOSEPH ONS que en el cas d'incompliment del requerit, procedirà a
fer-lo aquest Ajuntament pels corresponents Serveis, fent ús del sistema d'execució subsidiària
amb les despeses a càrrec del requerit.

3r.- COMPLEIXI'S la resolució anterior i notifiqui's en forma legal a l'interessat.

Ho mana i signa el Sr.JOSEP M. SALVATELLA i sUÑER, Alcalde-president de
l'Ajuntament de Llançà, en el lloc i data abans indicats, davant meu, el Secretari.



..

� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDA¡

D E e RET .

- A la Vila de Llançà, el vint-i-dos de juliol de mil nou-cents noranta-sis.

VIST el Pla Mediambiental de millora del Sòl Urbà, aprovat pel Ple de l'Ajuntament en data

10 de juliol de 1994, i VIST l'escrit de queixa del Sr. Jean Pierre Charles, referent a la brutícia
i runa que hi ha en els solars situat a la Ctra.del Port de la Selva núm,51 i carrer Empúries
núm. 1, propietat del Sr. Josep Serradell i Escarpanter.

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

HARESOLT:

lr.- REQUERIR al. Sr. JOSEP SERRADELL i ESCARPANTER perquè en el termini d'UN

MES, a comptar des de a data de rebuda de la notificació de la present resolució, procedeixi a
netejar els esmentats solars.

2n.- ADVERTIR al Sr. JOSEP SERRADELL i ESCARPANTER que en el cas

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

3r.- COMPLEIXI'S la resolució anterior i notifiqui's en forma legal a l'interessat.

Ho mana i signa el Sr.JOSEP M. SALVATELLA i sUÑER, Alcalde-president de

l'Ajuntament de Llançà, en el lloc i data abans indicats, davant meu, el Secretari.

Davant meu,
ecretari



AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPOROA)

DECRET.�

A la vila de Llançà, a vint-i-dos de juliol de mil nou-cents noranta-sis.

VIST l'expedient que es tramita a instància del Sr. Josep Gurri Ballús per l'instal.lació d'una
BOTIGA DE MOTOS, situada al carrer Empordà núm.9.

ATÈS que pel Sr. Josep Gurri Canals es va sol.licitar la transmissió de l'expedient al seu nom.

VIST l'informe de l'Arquitecte Assessor Municipal, aquesta Alcaldia HA RESOLT:

Primer.- AUTORITZAR el canvi de titularitat a favor del Sr. Josep Gurri Canals de
l'expedient que es tramita de llicència de BOTIGA DE MOTOS.

Segon.- ATORGAR llicència municipal d'obertura i funcionament de l'activitat de BOTIGA
DE MOTOS al carrer Empordà núm. 9 de Llançà.

Tercer.- COMUNICAR aquest Decret a la Ponència Tècnica Comarcal del Consell Comarcal
de l'Alt Empordà.

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



..

4D> AJUNTAMENT DE LLANÇA (ALTEMPORDÀ)

DECRET.- A la vila de Llançà, el vint-i-tres de juliol de mil nou-cents noranta-sis.

VIST l'expedient que es tramita en relació amb la suspensió d'actes d'edificació i ús del sòl, les
obres que es realitzen al solar del C/.Cap de Vol núm.7, consistents en construcció d'un mur,
que s'ha construir sense llicència municipal en sòl urbanitzable programat i sembla ser que
envaeix la finca propietat del Sr.Régis Künzli, situada en el carrer Roses núm.36; i abans de
redactar la proposta de resolució corresponent, conforme el que disposa l'article 84 de la Llei
30/1992 de Règim Juridic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu
Comú, se li posa de manifest el procediment en el tràmit d'audiència, perquè durant el termini
de quinze dies, comptats des del següent d'haver rebut la notificació, pugui examinar

l'expedient i al.legar i presentar els documents i justificacions que estimi pertinents.

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.



3r.- COMPLEIXI'S la resolució anterior i notifiqui's en forma legal a l'interessat.

..

� AJUNTAMENT DE LLANÇA (ALTEMPORDA)

D E e RET .

- A la Vila de Llançà, el vint-i-tres de juliol de mil nou-cents noranta-sis.

VISTES les queixes presentades en les dependències municipals en data 15-6-96, per part de
les Sres.Cristina Salvó Maurel i Montserrat Garrido, fent constar que les branques dels arbres
del jardí propietat del Sr. JOAN BAS i SOLER, situat en el carrer Gardissó núm.8, envaeixen
la via púlica i la façana de l'immoble veí impedint la visibilitat dels rètols de dos establiments
comercials.

VIST l'article 592 del Codi Civil, aquesta Alcaldia HA RESOLT:

lr.- REQUERIR al Sr. JOAN BAS i SOLER perquè en el termini d'UN MES, a comptar des
de a data de rebuda de la notificació de la present resolució, procedeixi a podar les branques
dels arbres que envaeixen el carrer Gardissó, deixant-los amb les correctes condicions.

2n.- ADVERTIR al Sr. JOAN BAS i SOLER que en el cas d'incompliment del requerit,
procedirà a fer-lo aquest Ajuntament pels corresponents Serveis, fent ús del sistema d'execució
subsidiària amb les despeses a càrrec del requerit.

Ho mana i signa el SrJOSEP M. SALVATELLA i sUÑER, Alcalde-president de
l'Ajuntament de Llançà, en eilloc i data abans indicats, davant meu, el Secretari.



L'ALCALDE
en funcions
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DECRET.- A la vila de Llançà, el vint-i-tres de juliol de mil nou-cents

noranta-sis.

VIST l'expedient que es tramita en relació amb la suspensió d'actes d'edificació i

ús del sòl, de les obres que realitza la Sra. M_3 ROSA GRAU I MIRALLES a

l'habitatge del C/.Medes núm.3, consistents en la construcció d'uns murs i una

escullera que exceixen l'alçada permesa i que a més no es detallen en el projecte
de figura a l'expedient d'obres núm. 86/96, i que la maquinària de la piscina s'ha
situat a menor distància de la permesa i aquest volum no consta en el projecte
aprovat per la Comissió de govern en sessió de data 2-7-1996; i abans de
redactar la proposta de resolució corresponent, conforme el que disposa l'article
84 de la Llei 30/1992 de Règim Juridic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú, se li posa de manifest el procediment en el
tràmit d'audiència, perquè durant el termini de quinze dies, comptats des del

següent d'haver rebut la notificació, pugui examinar l'expedient i al.legar i

presentar els documents i justificacions que estimi pertinents.

Ho mana i signa en Jaume Coll i Solà, Alcalde en funcions de l'Ajuntament de

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



� AJUNTAMENT DE LLANÇA (ALTEMPORDÀ¡

DECRET.- A la vila de Llançà, el vint-i-quatre de juliol de mil nou-cents noranta-sis.

VIST l'expedient que es tramita en relació amb les obres d'ampliació d'un habitatge i
construcció d'un cobert adosat a dues mitgeres en el carrer Guillem de Berguedà núm.40 sense

llicència municipal a la finca propietat del Sr. JAUME MACAU i SELLES i abans de redactar
la proposta de resolució corresponent, conforme el que disposa l'article 84 de la Llei 30/1992
de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, se li
posa de manifest el procediment en el tràmit d'audiència, perquè durant el termini de quinze
dies, comptats des del següent d'haver rebut la notificació, pugui examinar l'expedient i al.legar
i presentar els documents i justificacions que estimi pertinents.

Ho mana i signa en Jaume Coll i Solà, Alcalde en funcions de l'Ajuntament de Llançà, en el
lloc i data al principi assenyalat, davant meu, el Secretari que certifico.

L'ALCALDE
en funcions
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DECRET.-

A la Vila de Llançà, el primer d'agost de mil nou-cents noranta-sis.

VISTA l'acta d'inspecció de data 17-7-1996, formulada pel Veterinari titular, Sr. Carles Barba,
en relació amb l'activitat que desenvolupa l'empresa EL REC:ÉS.S,L" en el Bar Grill situat a

l'Av.Europa núm.35.

ATÈS que en l'acta referida es fan constar les següents deficiències:

l.-Els sanitaris, encara que nets, són deficients en sabó? aigua calenta i eixugament no manual

multiús.

2. - Hi ha excessives deixalles, fet que demostra que no es llencen diàriament.

3. - La zona posterior a la guingueta, hi ha tot tipus de trastos que impossibiliten la neteja i

control de l'equipament.

4.- En el forn de la cuina, hi ha restes d'excrements de rossegadors,

5.- La nevera no sembla funcionar bé, hi manca el termómetre i l'excés d'aigua demostra el
deficient sistema de refredament.

6.-L'habitatge de la cuina i annex s'utilitza per finalitat personal, estris, roba, sabates, etc.

7.- Les teranyines visibles donen fe d'una deficient neteja i control d'insectes.

8.- El terra és un entarimat de fusta que no es neteja, renova ni pinta cada any i acumula la
brutícia.

VISTOS l'article 84 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú; articles 9 a 13 del Reial
Decret 2817/1993 de 13 d'octubre, aprovant el Reglament Tècnico Sanitari dels menjadors
col.lectius; i articles 35 a 38 del Decret 2414/1961 de 30 de novembre, pel qual s'aprova el

Reglament d'Activitats Moletes, Insalubres, Nocives i Perilloses, aquesta Alcaldia HA
RESOLT:

lr,- REQUERIR a l'empresa EL RECÉS, SL, perquè en el termini de deu dies adopti les
mesures correctores necessàries per corregir les deficiències esmentades anteriorment.

2n.- INICIAR expedient per la retirada temporal de la llicència municipal d'obertura i

funcionament amb' clausura' de la part d'establiment destinat a Grill. a nom d'EL RECÉS.S,L,
situat a l'Av. Europa núm.35.
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3r.- POSAR DE MANIFEST l'expedient als interessats perquè en el termini de DEU DIES

pugui al.legar i presentar els documents i justificacions que estimi pertinents.

HQ mana i signa el Sr. JOSEP M, SALVATELLA I sUÑER, Alcalde-President de
l'Ajuntament de Llançà, en eilloc i data abans indicats.
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DECRET.-

A la Vila de Llançà, el dos d'agost de mil nou-cents noranta-sis.

VISTES les comunicacions del Cap de la Policia Local de dates Ir. i 2 d'agost d'enguany,
sobre les possibles faltes comeses pel funcionari d'aquest Ajuntament, adscrit a la Policia

Local, Sr. ROBERTO GARCÍA GARCÍA, al no haver comparegut a la feina a les 10 de la nit
del dia 31 de juliol ni a les 6 del matí del dia d'avui, desconeguent el motiu i sense que
l'esmentat funcionari hagi formulat cap excusa.

VISTOS els articles 84 de la llei 30/1992 de 26 de novembre, de Règim Juridic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú; i els articles 23 i 24 del
Reial Decret 1398/1993 de 2 d'agost, pel que s'aprova el Reglamento del Procedimiento para
el ejercicio de la potestad sancionadora; i article 164 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel
qual s'aprova el Reglament de personal al servei de les entitats locals, aquesta Alcaldia

HARESOLT:

DONAR AUDIÈNCIA al Sr. ROBERTO GARCÍA GARCÍA pels escrits presentats pel Cap
de la Policia Local, perquè en el termini de deu dies pugui al.legar i presentar els documents
que estimi pertinents.

Ho mana i signa el Sr. JOSEP M. SALVATELLA 1 sUÑER, Alcalde-President de

l'Ajuntament de Llançà, en el lloc i data abans esmentats.

I }
./
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DECRET.-

A la vila de Llançà, el dos d'agost de mil nou-cents noranta-sis.

Vist l'article 51 de la Llei 8/87 Municipal i de Règim Local de Catalunya,
aquesta Alcaldia HA RESOLT:

1- ÀREA D'HISENDA:

A proposta del Regidor Delegat d'Hisenda:

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

* Pressupost Ajuntament 275.665 Ptes.

* Pressupost Patronat d'Esports 195.232 Ptes+

.

* Pressupost Museu de l'aquarel.la 38.800 Ptes.

* Pressupost Casal del Pensionista 8.398 Ptes.

Ho mana i signa el Sr. Josep M. Salvatella i Suñer, Alcalde-President de
l'Ajuntament de Llançà, en eilloc i la data abans indicats.

Davantmeu,
ELSECRETARI
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"DECRET.- A la vila de Llançà, a tretze d'agost de mil nou-cents noranta-sis.

VIST l'informe emès a Figueres per la Ponència Tècnica en data 07-08-96, en tràmit dequalificació de la sol.licitud de llicència municipal incoada per RAMÓN CASAMIQUELAGIMENEZ per a la INSTAL.LACIÓ d'un BAR GELATERIA al Passeig Marítim de Llançà,segons el qual hom procedeix a qualificar l'esmentada activitat com a potencialment molesta,informant-la favorablement, aquesta Alcaldia,

DECRETA:

Primer.- CONCEDIR al Sr. RAMÓN CASAMIQUELA GIMENEZ llicència d'instal.laciód'un BAR GELATERIA al Passeig Marítim sin.

Segons.- CONDICIONAR l'esmentada llicència a:
-l'informe que falta emetre per part del Servei del Joc i l'Espectacle de la Delegació Territorial delGovern a Girona.
- 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.
En cap cas es podrà començar a exercir l'activitat abans d'haver-se obtingut l'acta decomprovació favorable.

Per obtenir aquesta acta el peticionari haurà de sol.licitar de l'Ajuntament que efectui l'oportunavisita d'inspecció. A la sol.licitud s'acompanyarà una certificació del Tècnic Director de les obres iinstal.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 deltermini d'un mes, comptat des de la data de la rebuda de la present resolució.

NITIFIQID'S a l'interessat el present deeret d'aquesta Alcaldia indicant els recursos que hicorresponguin i esteneu l'oportuna llicència.

Manat i signat pel senyor Alcalde en ellloc i data assenyalats al principi, davant meu, el Secretarique certifico. Sign tures L'ALCALDE, davant . E SECRETARI".
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IIDECRET.- A la vila de Llançà, a tretze d'agost de mil nou-cents noranta-sis.

VIST l'informe emès a Figueres per la Ponència Tècnica en data 07-08-96, en tràmit de

qualificació de la sol.licitud de llicència municipal incoada per la Sra. MANUELA FIERRO

VÁZQUEZ per a la INSTAL.LACIÓ d'una CAFETERIA al CI Bernat Metge, 12 de Llançà,
segons el qual hom procedeix a qualificar l'esmentada activitat com a potencialment molesta,
informant-la favorablement, aquesta Alcaldia,

Primer.- CONCEDIR a la Sra. MANUELA FIERRO VÁZQUEZ llicència d'instal.lació

d'una CAFETERIA al CI Bernat Metge, 12.

Segons.- CONDICIONAR l'esmentada llicència a:

-l'informe que falta emetre per part del Servei del Joc i l'Espectacle de la Delegació Territorial del

Govern a Girona.
- L'amplada de les fulles de la porta de sortida ha d'ésser igual o major de 60 cm.

- L'acompliment de les mesures correctores que figuren en el projecte tècnic de l'expressada
activitat unit a l'expedient.
- L'acompliment de les mesures correctores addicionals 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 efectuí 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 eilloc i data assenyalats al principi, davant meu, el Secretari

que certifico. Signatu s L'ALCALDE, davant meu. EL SECRETARI".

DECRETA:
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DECRET.-

A la vila de Llançà, el tretze d'agost de mil nou-cents noranta-sis.

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

aquesta Alcaldia HA RESOLT:

1- ÀREA D'HISENDA:

A proposta del Regidor Delegat d'Hisenda:

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

detallen:

* Pressupost Ajuntament 459.211 Ptes.

* Pressupost Patronat d'Esports 12.748 Ptes .

.

* Pressupost Patronat de Turisme 5.220 Ptes.

* Pressupost Casal del Pensionista............................................ 3.257 Ptes.

Ho mana i signa el Sr. Josep M. Salvatella i Suñer, Alcalde-President de

l'Ajuntament de Llançà, en ellloc i la data abans indicats.
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DECRET.-

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

VIST l'expedient que es tramita en relació amb l'ordre d'execució d'obres a la fiunca del carrer

Jacint Verdaguer núm. 57.

ATES que en data 1.08.1996 per l'Arquitecte Sr. Joan Cuadrat i Torrents s'ha presentat un

projecte de reparació del mur de contenció, visat pel Col.legi d'Arquitectes de Catalunya en

data 24.07.1996, Núm. 96402257.

ATES que mitjançant imnforme de l'Arquitecte Assessor Municipal es fa constar que poden
iniciar-se les obres en el més breu termini possible i simultàniament trametre una còpiua del

projecte al veí afectat.

Aquesta Alcaldia HA RESOLT:

Ir. ORDENAR al Sr. JOSEP Ma CLOTET ROCA, propietari de l'immoble situat al carrer

Jacint Verdaguer, núm. 57 procedeixi a l'execució de les obres que consten en el PROYECTO

DE REPARACION DE MURO DE CONTENCION LINDE VECINO EN VIVIENDA

UNIFAMILIAR AISLADA, parcel.les 26 I 27 del Polígon 22 de l'Urbanitizació "La Bateria",
redactatper l'Arquitecte Sr. Joan Caudrat i Torrents, establint-se un termini de quinhze dies pel
començament de les obres i un termini màxim de dos mesos per acabament de les mateixes.

2n. De no executar-se les obre en el termini fixat, les portarà a terme l'Ajuntament a càrrec del

propietari mitjançant procediment d'execució subsidiària.

3r. Donar trasllat del present Decret i del Projecte de l'obra a realitzar, al Sr. Esteve Borràs,
propietari de la finca veïna afectada, situada al carrer Ramon Montaner.

Ho mana i signa el Sr. Josep M.SalvateUa i Suñer, Alcalde-President de l'Ajuntament de

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

Davant meu:

EL SECRETARI,
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DECRET.-

A la vila de Llançà, el vint-i-set d'agost de mil nou-cents noranta-sis.

Vist l'article 51 de la Llei 8/87 Municipal i de Règim Local de Catalunya,
aquesta Alcaldia HA RESOLT:

1- ÀREA D'HISENDA:

A proposta del Regidor Delegat d'Hisenda:

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

* Pressupost Ajuntament 334.807 Ptes.

* Pressupost Patronat d'Esports 116.752 Ptes.

* Pressupost Patronat Museu de I'Aquarel.la 5.733 Ptes.

* Pressupost Patronat de Turisme 34.042 Ptes.

* Pressupost Casal del Pensionista 10.416 Ptes.

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

Davantmeu,
CRETARI
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DECRET.-

VIST l'escrit del Sr. JOSEP FUENTES, registrat en aquestes dependències municipals en data
26.08.1996, manifestant que com a propietari de la casa situada al carrer Ramon Muntaner
núm.12 d'aquest Municipi, denúncia que el mur de darrera de la finca veïna està a punt de
caure degut al gran pes de rocs i pins grossos que ha de soportar, sense que el seu propietari
hagi solucionat el problema despres d'avisar-lo varies vegades.

VISTOS els informes del Tècnic Municipal i del Secretari en relació amb el perill que
representa la rocalla, terra i arbres de la zona del mur de la finca situada al carrer Jacint
Verdaguer núm. 57, i vist el que determina l'article 84 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de rëgimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento Administrativo
Común, posis de manifest als interessats Sr. Josep M. Clotet Roca i Josep Fuentes, el
procediment.iniciat per restablir les condicions de seguretat de l'immoble.

Els interessats durant el termini de DEU DIES podran al.legar i presentar els documents i
justificacions que estimin pertinents.

Llançà, 29 d'agost de 1996

L' CALDE Davant meu,
I Secretari,
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DECRET.-

A la Vila de Llançà, a dos de setembre de mil nou-cents noranta-sis.

VIST l'escrit del Sr. JEAN PIERRE LECOQ de data 23.07.1996, registre d'entrades
núm.2885 posant en coneixement d'aquest Ajuntament que a la façana del menjador de l'Hotel
Grimar que confronta amb el Tenis centre propietat del recurrent, s'hi han instal.lat els aparells
de refiigeració de l'hotel, causant greus molèsties i pertorbacions a la clientela del tennis, per la
qual cosa demana que per part dels serveis municipals es faci una inspecció per comprovar si
es compleix la normativa vigent.

VIST l'informe emès per l'Arquitecte Assessor Municipal en el qual es fa constar que
realitzada la visita d'inspecció, entén que s'ha de resoldre el problema, essent necessari un

estudi d'insonorització que garanteixi el correcte funcionament.

ATÈS que en els antecedents obrants en aquestes dependències municipals no consta la
tramitació del previ expedient de llicència d'instal.lació i funcionament dels aparells referits.

VISTOS els articles 35 i 36 del Decret 2414/1961 de 30 de novembre, pel que s'aprova el
Reglament d'Activitats Molestes, Insalubres, Nocives i Perilloses, aquesta Alcaldia HA
RESOLT:

lr.- REQUERIR a l'HOTEL GRIMAR perquè en el termini de quinze dies presenti el Projecte
Tècnic d'instal.lació d'aparells de refrigeració de l'hotel, on hi constin les mesures correctores
necessàries per garantir un funcionament correcte de la instal.lació, per tal de tramitar si
s'escau la corresponent llicència municipal.

Ho mana i ho signa el Sr. JOSEP M. SALVATELLA l sUÑER, Alcalde-President de
l'Ajuntament de Llançà, en ellIoc i data abans indicats, davant meu, el Secretari que dono fe.
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A la vila de Llançà, el tres de setembre de mil nou-cents noranta-sis.

Vist l'article 51 de la Llei 8/87 Municipal i de Règim Local de Catalunya,
aquesta Alcaldia HA RESOLT:

1- ÀREA D'HISENDA:·

A proposta del Regidor Delegat d'Hisenda:

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

detallen:

* Pressupost Ajuntament 98.912 Ptes.

* Pressupost Patronat de Turisme 27.560 Ptes.

* Pressupost Casal del Pensionista 24.200 Ptes.

Ho mana i signa el Sr. Josep M. Salvatella i Suñer, Alcalde-President de
l'Ajuntament de Llançà, en eilloc i la data abans indicats.

DECRET.-
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D E e RET .

- A la Vila de Llançà, el quatre de setembre de mil nou-cents noranta-sis.

VIST el Pla Mediambiental de millora del Sòl Urbà, aprovat pel Ple de l'Ajuntament en data
10 de juliol de 1994, i VIST l'escrit de queixa del Sr. ALAIN VARON, referent a la brutícia i
matolls que hi ha en el solar situat al carrer Les Aigües núm. 9, propietat del Sr. JOAN
SALVAT i SOLER.

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

HARESOLT:

1r.- REQUERIR al. Sr. JOAN SALVAT i SOLER perquè en el termini d'UN MES, a comptar
des de a data de rebuda de la notificació de la present resolució, procedeixi a netejar l'esmentat
solar.

2n.- ADVERTIR al Sr. JOAN SALVAT i SOLER que en el cas d'incompliment del requerit,
procedirà a fer-lo aquest Ajuntament pels corresponents Serveis, fent ús del sistema d'execució
subsidiària amb les despeses a càrrec del requerit.

3r.- COMPLEIXI'S la resolució anterior i notifiqui's en forma legal a l'interessat.

Ho mana i signa el Sr.JOSEP M. SALVATELLA i sUÑER, Alcalde-president de
l'Ajuntament de Llançà, en eilloc i data abans indicats, davant meu, el Secretari.
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A la Vila de Llançà, a cinc de setembre de mil nou-cents noranta-sis.

En relació amb la petició verbal de la Sra. VERA COUTELEN per poder cremar brossa

vegetal de la finca situada en el carrer Roses núm. 10, aquesta Alcaldia

MANIFESTAR a la Sra. VERA COUTELEN que per part d'aquest Ajuntament no hi ha cap
inconvenient perquè pugui cremar brossa vegetal de la finca de la seva propietat situada en el
carrer Roses núm. 10.

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

Ho signa el Sr. 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.

HARESOLT:

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

En relació amb la petició verbal de la Sra. VERA COUTELEN per poder cremar brossa

vegetal de la finca situada en el carrer Roses núm. 10, aquesta Alcaldia

MANIFESTAR a la Sra. VERA COUTELEN que per part d'aquest Ajuntament no hi ha cap
inconvenient perquè pugui cremar brossa vegetal de la finca de la seva propietat situada en el
carrer Roses núm.lO.

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

Ho signa el Sf. 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.

HARESOLT:

DECRET.-

)
'I
r
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DECRET.-

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

VIST l'escrit d'al.legacions presentat pel funcionari d'aquest Ajuntament Sr. ROBERTO

GARCIA GARCIA, adscrit a la subescala de serveis especials de Policia, amb la categoria
d'Agent, registrat en aquestes dependències el 5.08.1996, Registre d'Entrades nçúm. 1886, en

relació amb el tràmit d'audiència atorgat per Decret de l'Alcaldia del dia 2.08.1996 sobre

l'escrit del Cap de la Policia Local comunicant la incompareixença a la feina durant dos dies.

ATES que de l'exposició dels fets formulada pel Sr. García es desprèn:

Ir. Que el Sr. Garcia no va comparèixer a la feina durant dos dies, sense que ho comuniqués
prèviament al seu superior, amb motiu de la malaltia greu del seu pare.

20. Que en canvi sí ho va dir-ho a tres companys de feina.

3r. Que el Cap de la Policia va comunicar les absències del treball a l'Ajuntament i quan el Sr.

Garcia va demanar per telèfon en el domicili particular del Cap el perquè havia comunicat per

escrit la seva ausència al treball a l'Ajuntament, aquest li va contestar que no tenia constància

de res.

4t. Que a la vista del desenvolupament dels fets, va demanar quatre dies de permís a

consequència de la greu malaltia del seu pare.
5è. Que no va informar per escrit de la seva absència en el treball, perquè l'avís verbal era la

norma habitual per a aquest tipus de casos.

6è. Que davant de com s'han produit el fets creu que pot ser consequència d'algun problema
personal, no professional, entre el Sr. García i el Cap de la Policia.

ATES que per les pròpies declaracions del Sr. Roberto Garcia es dedueix que no va demanar

permís per no acudir a la feina amb motiu de la malaltia del seu pare, sinó que es va limitar a

comunicar-ho als companys de feina.

ATES que de la mateixa manera que va comunicar-ho als companys de feina, amb més motiu

havia de intentar posar-se en contaète amb el seu superior, i en cas d'impossibilitat, procurar

comunicar-he al Regidor responsable o al Sr. Alcalde.

ATES que els permisos per malaltia greu d'un familiar, hauran d'ésser sempre justificats i

seran de dos dies quan sigui a la mateixa localitat, o de quatre dies quan sigui en localitat

diferent, i que aquests dies han d'ésser consecutius al dia del fet, amb independènncia de si són

hàbils o festius.

ATES que no pot acceptar-se com a pràctica habitualla comunicació verbal per obtenir el

permís a causa de malaltia d'un familiar. En tot cas podria acceptar-se en determinats casos i

circumstàncies i sempre amb el coneixement del seus Caps superiors.
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Vistos els articles 30.1 de la Llei 30/1984, de 2 d'agost, de medidas para la reforma de la

Función Pública, articles 148,242,246 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova
el Reglament de personal al servei de les entitats locals; articles 49 i 50 de la Llei 16/1991, de

10 de juliol, de les Policies locals, aquesta Alcaldia HA RESOLT:

AMONESTAR al Sr. ROBERTO GARCIA GARCIA per l'absència allloc de treball els dies

31 de juliol i 1 d'agost de 1996, sense sol.licitar-ho i justificar-ho prèviament, ja que encara

que hi havia causa per obtenir el permís, això com a mínim havia de comunicar-se prèviament
al Cap, i de no ser possible, al Regidor responsable de la policia local o en altre cas, a

l'Alcaldia

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

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

� I
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DECRET.-

A la vila de Llançà, el nou de setembre de mil nou-cents noranta-sis.

Vist l'article 51 de la Llei 8/87 Municipal i de Règim Local de Catalunya,
aquesta Alcaldia HA RESOLT:

1- ÀREA D'HISENDA:

A proposta del Regidor Delegat d'Hisenda:

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

detallen:

* Pressupost Ajuntament 482.963 Ptes.

Ho mana i signa el Sr. Josep M. Salvatella i Suñer, Alcalde-President de

l'Ajuntament de Llançà, en ellloc i la data abans indicats.

Davantmeu,
ELSECRETARI



AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

DECRET.-

A la vila de Llançà, el disset de setembre de mil nou-cents noranta-sis.

Vist l'article 51 de la Llei 8/87 Municipal i de Règim Local de Catalunya,aquesta Alcaldia HA RESOLT:

1- ÀREA D'HISENDA:

A proposta del Regidor Delegat d'Hisenda:

1.1.) APROVAR les relacions de despeses que figuren i que a continuació esdetallen:

* Pressupost Ajuntament 88.015 Ptes.
* Pressupost Patronat d'Esports 19.550 Ptes.
* Pressupost Museu de l'aquarel.la 6.704 Ptes.
* Pressupost Patronat de Turisme 4.872 Ptes.

Ho mana i signa el Sr. Josep M. Salvatella i Suñer, Alcalde-President del'Ajuntament de Llançà, en ellloc i la data abans indicats.

Davantmeu,
ELSECRETARI
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DECRET.-

A la Vila de Llançà, a vint-i-sis de setembre de mil nou-cents noranta-sis.

VIST l'informe de data 21-5-96 emès per l'Arquitecte-Assessor Municipal, en el que consta

que el Sr. DIEGO SANCHEZ PASCA té una porta oberta a una zona verda municipal situada
al carrer Puig d'Esquer 12 (darrera el carrer Colomer) sense haver demanat la preceptiva
llicència municipal.

Aquesta Alcaldia, HA RESOLT:

Primer.- REQUERIR al senyor DIEGO SANCHEZ PASCA perquè dintre del termini de
DEU DIES, comptats a partir de la rebuda del present decret, soUiciti davant d'aquest
Ajuntament la corresponent llicència d'obres acompanyant un croquis degudament grafiat en el

que quedi clar l'obra que es soUicita i si aquesta obra suposa reforma estructural, haurà de
presentar-se un plànol signat per un tècnic competent.

Segon.- ADVERTIR al senyor DIEGO SANCHEZ PASCA que en cas d'incompliment del
requerit en el termini assenyalat es procedirà a iniciar el corrresponent expedient sancionador.

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-President de l'Ajuntament de Llançà,
en eilloc i data al principi assenyalats, davant meu, el Secretari que certifico.

-,



AJUNTAMENT DE LLANÇA (ALTEMPORDÀ)

DEC RE T.-

A la Vila de Llançà, a trenta de setembre de mil nou-cents noranta-sis.

Atès que en data 26 de setembre de 1996 (Registre d'Entrada núm. 3553) ha estat presentat
escrit per part de la Sra. TERESA GARRIGA i CERVERA relatiu a una reclamació prèvia a

la via jurisdiccional d'acord amb el que preveu l'article 69 de la Llei de Procediment Laboral.

Vistes les al.legacions de la reclamant i considerades que han estat les circumstàncies
motivades de la decisió municipal, aquesta Alcaldia

HA RESOLT:

Primer: Desestimar la reclamació prèvia presentada per la Sra. Teresa Garriga i Cervera, ja
que la reclamant no aporta, en el seu escrit, prous elements que contradiguin la decisió que li
fou notificada per extingir la relació laboral mitjançant l'acomiadament.

Segon: Reiterar les raons que van motivar l'acte extintiu per part d'aquest Ajuntament.

Tercer: Notificar a la treballadora afectada i al Negociat de Personal el contingut de la present
resolució.

Ho mana i signa l'Alcalde-President de l'Ajuntament de Llançà, Sr. JOSEP M. SALVATELLA
i sUÑER, en el lloc i la data amundits.

Davant meu,
ELSECRETARI
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DE CRE T.-

A la Vila de Llançà, a primer d'octubre de mil nou-cents noranta-sis.

Vist l'article 51 de la Llei 8/87 Municipal i de Règim Local de Catalunya, aquesta
Alcaldia HA RESOLT:

I - ÀREA D'HISENDA

A proposta del Regidor Delegat d'Hisenda

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

detallen:

-Pressupost Ajuntament 66.815 Ptes .

. - Pressupost Patronat d'Esports 4.956 Ptes.

Ho mana i signa el Sr. Josep M. Salvatella i Suñer, Alcalde-President de

l'Ajuntament de Llançà, en eilloc i data abans indicats.

L'
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D E e RE T.- A la Vila de Llançà, el nou d'octubre de mil nou-cents noranta-sis.

VIST l'expedient incoat en relació amb el perill que representa la rocalla, terra i arbres de la zona

del mur de la finca situada en el carrer Jacint Verdaguer núm. 57, llindant amb la finca del Sr.

Josep Fuentes Serra.

ATÈS que en el tràmit de vista i audiència s'ha presentat un escrit del Sr. Josep Fuentes al.legant
la perillositat que representa el mur de darrera la seva casa que està apunt de caure degut al gran
pes que suporta, de la qual cosa acompanya fotografies.

Aquesta Alcaldia HA RESOLT:

1r.- ORDENAR al Sr. JOSEP M. CLOTET i ROCA, propietari de la finca situada al carrer Jacint

Verdaguer núm.57 d'aquest Municipi, que en el termini de quinze dies procedeixi a retirar la
rocalla, terra i arbres de la zona del mur llindant amb la finca del Sr. Fuentes. Aquests treballs són
considerats imprescindibles per assegurar l'estabilitat, ja que de no aconseguir-se, haurà de

reposar-se el mur afectat.

20.- De no executar-se les obres en el termini fixat, se'l requerirà novament perquè realitzi les
obres ordenades, que de no complir-se, les portarà a terme l'Ajuntament a càrrec del propietari,
mitjançant el procediment d'execució subsidiària.

Ho mana i signa l'Alcalde-President de l'Ajuntament de Llançà, Sr. JOSEP M. SALVATELLA i

sUÑER, en eilloc i data al principi assenyalats, davant meu, el Secretari, que certifico.
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DE e RE T.-

A la Vila de Llançà, el nou d'octubre de mil nou-cents noranta-sis.

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

RESOLT:

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

_ Pressupost Ajuntament 137.368 Ptes.

_ Pressupost Patronat d'Esports 9.280 Ptes.

_ Pressupost Patronat de Turisme 30.393 Ptes.

_ Pressupost Patronat Museu Aquarel.la 27.641 Ptes.

_ Pressupost Patronat Casal del Pensionista 15.578 Ptes.

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

I - ÀREA D'HISENDA

A proposta del Regidor Delegat d'Hisenda

/'
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DECRET.-

En data 04.07.1994, la Sra. Catalina Manera Iter va dirigir-se a aquest Ajuntament, manifestant

que l'abocador de runes propietat de l'Ajuntament situat al Paratge Villordi habia excedit dels
límits de la propietat municipal, envaïnt la finca de la recurrent, per la qual cosa demanava es

restabli's la situasió possessòria de la seva finca en el seu estat inicial.

ATÈS que anteriorment es va tramitar expedient per la compra dels esmentats terrenys, sense que
es pogués fer efectiva l'adquisició a conseqüència de no haver tingut en compte en la valoració
determinats treballs d'adequació i accés a la finca.

ATÈS que l'Ajuntament té soLlicitat a la Junta de Residus I'Instal.lació d'una deixalleria en

l'esmentat paratge, afectant a la finca propietat municipal i altres colindants, quina circumstància

comporta la necessitat d'adquirir els terrenys de la Sra. Manera, aquesta Alcaldia HA RESOLT:

INICIAR expedient per la compra del terreny de la Sra. Catalina Manera, i per tant, que per

l'Arquitecte Assessor Municipal i Secretari, s'esmentin els informes que resultin preceptius per tal
de continuar si s'escau, l'expedient per l'adquisició directe pel procediment negociat del bé referit.

Llançà, 10 d'octubre de 1996

\,

. Salvatella i Suñer
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DECRET .-

Tenint coneixement aquesta Alcaldia que aquest matí s'ha produït una caiguda de rajols de la

façana de l'edifici situat al CI Muralla, núm. 12-14, circumstància que posa en evidència el perill
existent.

En conseqüència, que pels Serveis Municipals es senyalitzi el tram afectat de perill per tal d'evitar
la circulació de vianants i vehicles i que per l'Arquitecte Assessor Municipal s'informi sobre les
condicions de seguretat i les obres necessàries per conservar les condicions i termini pel seu

compliment. Així mateix, que pel Secretari s'informi sobre la legalització aplicable procedent.

. SALVATELLA i SUÑER

Llançà, 1 d'octubre de 1996
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DECRET.-

A la Vila de Llançà, el quinze d'octubre de mil nou-cents noranta-sis.

Vist l'article 51 de la Llei 8/87 Municipal i de Règim Local de Catalunya, aquesta Alcaldia HA
RESOLT:

A proposta del Regidor Delegat d'Hisenda

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

- Pressupost Ajuntament 153.914 Ptes ..

- Pressupost Patronat de Turisme 47.096 Ptes.

- Pressupost Patronat Museu Aquarel.la 44.576 Ptes.

I - ÀREA D'HISENDA

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

,/
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DECRET

A la Vila de Llançà, el setze d'octubre de mil nou-cents noranta-sis.

En virtut del que disposen les Bases aprovades pel Ple de l'Ajuntament en data Ir. de juliol de
1996, que regeixen el concurs-oposició per a la provisió d'una plaça de tècnic especialista amb
destí a la Llar d'infants Municipal i vistes les instàncies per prendre part a les proves,

Aspirants admesos: - Sílvia Hurtado i Medina
- Esther Riera i Fontdecaba
- Montserrat Maruny i Roig
- Ma Dolors Solé i Planas
- Núria Saiz i Martínez
- Sara Sánchez i Prada
- Marisa Clavaguera i Cargol
- Amàlia Pau i Buch

HE RESOLT:

Primer: APROVAR la següent llista d'aspirants admesos i exclosos:

Aspirants exclosos:
- Dolors Ferrés i Baranera, per no acreditar la titulació exigida a

les Bases de la convocatòria.

Segon: DESIGNAR el Tribunal Qualificador dels exercicis, el qual estarà compost de la
següent manera:

President: Titular: Sr. Josep M. Salvatella i Suñer

Suplent: Sr. Jaume Coll i Solà

Representant de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya:
Titular: Sr. Carles Pigem i Ramis

Suplent: Sr. Ferran González i Cebrián

Representant del Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya:
Titular: Sra. Ma Dolors Ballesta i Llinàs
Suplent: Sra. Maria Artigas i Pagés

Tècnic designat per I'Alcaldia:
Titular: Sra. Mercè Díaz 'i Espiñeira
Suplent: Sra. Isabel González i González
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Membres Corporació designats per l'Alcaldia:
Titulars: Sf. Lluís Solà i Verdaguer

Sr. Lluís Casellas i Donat

Suplents: Sf. Josep Serradell i Pacareu
Sr. Francesc Fàbrega i Bosch

Secretari del Tribunal:
Titular: Sra. Encarnació Mesquida i Paltré
Suplent: Sra. Dolors Turn i Santigosa

Tercer: DESIGNAR especialista assessora del Tribunal de les proves convocades, amb veu

però sense vot, la Sra. Imma Trias i Pilsa, per a la realització de la prova de coneixements de
la llengua catalana.

Quart: FIXAR com a data d'inici dels exercicis el DILLUNS, dia 18 de novembre de 1996, a

les 9 hores del matí, a la Casa Consistorial.

Cinquè: PUBLICAR la present resolució en el B.O.P. i tauler d'anuncis de la Casa Consistorial
i notificar-la individualment a cadascun dels aspirants.

Ho mana i signa el Sf. JOSEP M. SALVATELLA i sUÑER, Alcalde-President de
l'Ajuntament de Llançà, en el lloc i data abans indicats, davant meu, el Secretari, que certifico.

ELSECRETARI

I )
/

I



AJUNTAMENT DE LLANÇÀ .(ALTEMPORDA)

"DECRET.-

A la Vila de Llançà, a vint-i-u d'octubre de mil nou-cents noranta-sis.

VIST l'informe del Veterinari Titular en relació amb les condicions de les instal.lacions del
restaurant CAN MANEL situat a la Plaça del Port, 5 i la necessitat d'adopció de normes

correctes per tal d'adaptar-se a la normativa legal.

ATÈS que consultats els antecedents obrants en aquestes dependències municipals no consta que
l'esmentat restaurant hagi tramitat l'expedient d'activitats classificades.

VISTOS els articles 35 i 36 del Decret 2414/1961 de 30 de novembre, pel que s'aprova el
Reglament d'Activitats Molestes, Insalubres, Nocives i Perilloses, la Disposició Transitòria del
Reial Decret 2816/1982 i Llei sobre Policia de l'espectacle, les activitats recreatives i els
establiments públics, aquesta Alcaldia HA RESOLT:

. ·INFO� al Sr. JOSÉ VAZQUEZ MOLINA propietari de l'immoble situat a la Plaça del
Port, 5, que en cas d'estar interessat amb la continuació de l'activitat de restaurant, haurà de
legalitzar les instal.lacions mitjançant tramitació de l'expedient d'activitats classificades, per la qual
cosa, haurà de presentar el Projecte Tècnic corresponent.

Ho mana i ho signa el Sr. JOSEP M. SALVATELLA i sUÑER, Alcalde-President de
l'Ajuntament de Llançà, en el lloc i data abans indicats, davant meu, el Secretari que dono fe.
L'ALCALDE. Davant meu, EL SECRETARI. Rubricats ".
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DECRET.-

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

VISTA la sol.licitud del Sr. FRANCISCO FERNÁNDEZ MARTÍNEZ de data 29-06-1996

demanant canvi de titularitat del Bar-Restaurant del carrer Miranda, 10, i

VIST l'Acord de la Comissió de Govern de data 2 de juliol de 1996 on se'l requeria perquè
subsanés les deficiències de l'extractor del WC i col.loqués una reixa en el conducte d'evacuació

de gasos de la cuina.

ATÈS que fins a la data no ha sol.licitat la revisió de les instal.lacions per tal de comprovar que
realment s'han esmenat les deficiències, aquesta Alcaldia HA RESOLT:

REQUERIR al Sr. FRANCISCO FERNÁNDEZ MARTÍNEZ perquè en el termini d'un mes

acrediti l'execució de les deficiències esmentades anteriorment o en altre cas, justifiqui les causes

que impedeixen el seu compliment amb l'advertència de que en cas de no donar compliment al

present requeriment es procedirà a l'arxiu de les actuacions practicades.

Bo mana i signa el Sr. JOSEP M. SALVATELLA i SUÑER, Alcalde-President de l'Ajuntament
de Llançà, en ellloc i data abans indicat, davant meu, el Secretari que dono fe.
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"DECRET.-

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

VIST l'escrit presentat en data 10 de maig de 1996 on es manifesta per part del Sr. RAMON

CASAMIQUELA GIMENEZ la seva renúncia a continuar amb els tràmits iniciats en data 27 de

juny de 1995 per a l'obertura d'un establiment dedicat a la venda de gelats al Passeig Marítim, s/n,
i C/ Magallanes, l, aquesta Alcaldia HA RESOLT:

DECLARAR conclús el procediment iniciat a instància del Sr. RAMON CASAMIQUELA
GIMENEZ per a l'obertura d'un establiment dedicat a la venda de gelats al Passeig Marítim, s/n i

C/ Magallanes, 1 amb arxiu de les actuacions practicades.

Ho mana i signa el Sr. JOSEP M. SALVATELLA i sUÑER, Alcalde-President de l'Ajuntament
de Llançà, en eilloc i data abans indicat, davant meu, el Secretari que dono fe. L'ALCALDE.

Davant meu, El Secretari. Rubricats".

El Secretª,i
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D E e RE T.-

A la Vila de Llançà, el vint-i-tres d'octubre de mil nou-cents noranta-sis.

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

RESOLT:

I - ÀREA D'IDSENDA

A proposta del Regidor Delegat d'Hisenda

- Pressupost Ajuntament 51.895 Ptes.

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

- Pressupost Patronat de Turisme 14.500 Ptes.

- Pressupost Patronat d'Esports 30.597 Ptes.

Ho mana i signa el Sr. Josep M. Salvatella i Suñer, Alcalde-President de l'Ajuntament de Llançà,
en ellloc i data abans indicats.
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"DECRET.-

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

VIST l'expedient que es tramita per canvi de nom de Restaurant situat a la Ctra. de Port de la

Selva, 2 sol.licitat per la Sra. CATHERINE BEAUCHESNE en data 3 d'abril de 1995.

ATÈS que en data 29 de març de 1996 es va atorgar un termini de tres mesos perquè l'interessat

presentés projecte tècnic per triplicat de l'activitat a desenvolupar, actualitzat i adaptat a la
normativa vigent.

ATÈS que s'ha esgotat el termini establert, aquesta Alcaldia HA RESOLT:

DONAR per desistida la petició de la Sra. CATHERINE BEAUCHESNE, procedint-se a l'arxiu
de les actuacions practicades.

Ho mana i signa el Sr. JOSEP M. SALVATELLA i sUÑER, Alcalde-President de l'Ajuntament
de Llançà, en eilloc i data abans indicat, davant meu, el Secretari que dono fe. L'ALCALDE.
Davant meu, El Secretari. Rubricats".
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"DECRET.-

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

VIST l'expedient que es tramita per canvi de nom de Restaurant situat al CI Palandriu, 8 sol.licitat

pel Sr. Rene Laurent Michel MARTELET en data 12 d'abril de 1995.

ATÈS que en data 29 de març de 1996 es va atorgar un termini de tres mesos perquè l'interessat

presentés projecte tècnic per triplicat de l'activitat a desenvolupar, actualitzat i adaptat a la
normativa vigent.

ATÈS que s'ha esgotat el termini establert, aquesta Alcaldia HA RESOLT:

DONAR per desistida la petició del Sr. RENE LAURENT MICHEL MARTELET, procedint-se
a l'arxiu de les actuacions practicades.

Ho mana i signa el Sr. JOSEP M. SALVATELLA i sUÑER, Alcalde-President de l'Ajuntament
de Llançà, en el lloc i data abans indicat, davant meu, el Secretari que dono fe. L'ALCALDE.
Davant meu, El Secretari. Rubricats".



•

@> AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPOROA¡

A la Vila de Llançà, el vint-i-nou d'octubre de mil nou-cents noranta-sis.

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

RESOLT:

A proposta del Regidor Delegat d'Hisenda

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

- Pressupost Ajuntament 54.555 Ptes.

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

DECRET.-

I - ÀREA D'HISENDA

Davant meu,
EL SECRETARI
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"DECRET.- A la Vila de Llançà, el trenta-u d'octubre de mil nou-cents noranta-sis.

VIST l'expedient que es tramita en relació a l'ordre d'execució d'obres a la finca del Carrer Jacint

Verdaguer, núm. 5-7.

ATÈS que ha transcorregut el termini de vint dies concedits per Decret d'aquesta Alcaldia en data
09.10.1996 perquè el Sr. Josep M. Clotet Roca procedís a retirar la rocalla, terra i arbres de la
zona del mur llindant amb el Sr. Fuentes al CI Jacint Verdaguer 5-7 i realitzés els treballs amb la
màxima urgència, sense que fins el dia d'avui hagi donat compliment a l'ordre de l'Alcaldia.

VISTOS els articles 98 de la Llei 30/1992 i articles 10 i 11 del Reglamento de Disciplina
Urbanística, aquesta Alcaldia HA RESOLT:

Ir. COMMINAR al Sr. Josep M. Clotet Roca perquè si passats quinze dies a partir del següent a

la recepció de la notificació de la present resolució no ha iniciat les obres necessàries, es procedirà
subsidiàriament, per la qual cosa, l'Arquitecte Assessor Municipal dirigirà els treballs i

s'adjudicarien les obres pel procediment d'urgència a una empresa adequada.

2n. MANIFESTAR al Sr. Josep M. Clotet Roca que el cost de l'execució subsidiària dels treballs,
se li comunicarà oportunament una vegada es disposi del pressupost i quin import haurà

d'ingressar abans d'iniciar les obres.

Ho mana i signa el Sr. JOSEP M. SALVATELLA i sUÑER, Alcalde-President de l'Ajuntament
de Llançà, en el lloc i data al principi assenyalats, davant meu, el Secretari, que certifico.
L'ALCALDE. Davant meu, El Secretari. Rubircats".
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DECRET.-

A la Vila de Llançà, el cinc de novembre de mil nou-cents noranta-sis.

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

RESOLT:

I - ÀREA D'HISENDA

A proposta del Regidor Delegat d'Hisenda

- Pressupost Patronat Casal Pensionista..................... .. .... 7.256 Ptes.

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

- Pressupost Patronat de Turisme 19.562 Ptes.

- Pressupost Patronat d'Esports 26.290 Ptes.

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

CALDE Davant meu,
RETAR!



..

� AJUNTAMENT DE LLANÇA (ALTEMPOROÀ)

"DECRET.- A la Vila de Llançà, a vuit de novembre de mil nou-cents noranta-sis.

VIST l'informe de la Recaptadora Municipal en relació amb el deute pendent del Sr. MARlO

ANNUNZIATA.

ATÈS que per acord de la Comissió de Govern, acceptant la sol.licitud del Sr. Annunziata, va

concedir-se un fraccionament pel pagament del deute que té contret amb l'Ajuntament, prèvia
presentació d'un aval bancari.

ATÈS que el Sr. Annunziata ha incomplert els terminis de pagament que ell mateix va

proposar, així com tampoc ha presentat l'aval que se li exigia en l'esmentat acord.

RESULTANT que, davant l'incompliment de les condicions de pagament assenyalades en data

21.06.1996, va requerir-se al Sr. Mario Annunziata perquè desmuntés els elements d'ocupació
de la via pública situats davant el núm. 1 del Passeig Marítim sense que tampoc donés

compliment al requeriment.

VIST l'acord de la Comissió de Govern del dia 29.10.1996, aquesta Alcaldia HA RESOLT:

ORDENAR al Sr. MARlO ANNUNZIATA la retirada de tots els elements de la via pública
situats davant el núm. 1 del Passeig Marítim per abans del dia 18-11-1996, amb l'advertència

que, de no fer-ho, la Brigada Municipal procedirà el dia següent, 19 de novembre, a les 9

hores del matí, al seu desmantellament. S'assenyala com a despeses de desmuntatge, la

quantitat de tres-centes mil pessetes.

Ho mana i signa el Sr. Josep M. Salvatella i Suñer, Alcalde-President de l'Ajuntament de

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

Signatures: L'ALCALDE, Davant meu, El Secretari, rubricats."
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I - ÀREA D'IDSENDA

DECRET.-

A la Vila de Llançà, el tretze de novembre de mil nou-cents noranta-sis.

Vist l'article 51 de la Llei 8/87 Municipal i de Règim Local de Catalunya, aquesta Alcaldia HA
RESOLT:

A proposta del Regidor Delegat d'Hisenda

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

- Pressupost Ajuntament 46.363 Ptes.

- Pressupost Patronat d'Esports 41.511 Ptes.

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

Davant meu,
EL SECRETARI



..

� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDA¡

"DECRET.- A la vila de Llançà, a divuit de novembre de mil nou-cents noranta-sis.

VIST l'informe emès a Figueres per la Ponència Tècnica en data 06-11-1996, en tràmit de
qualificació de la sol.licitud de llicència municipal incoada per la Sra. PURIFICACIÓ CAMPS
COMA per a la instal.lació d'un SUPERMERCAT a la Ctra. de la Bisbal a Portbou- Platja de
Grifeu de Llançà, segons el qual hom procedeix a qualificar l'esmentada activitat com a

potencialment molesta, informant-la favorablement, aquesta Alcaldia

DECRETA:

Primer.- CONCEDIR a la Sra. Purificació CAMPS COMA llicència d'instal.lació d'un
SUPERMERCAT a la Ctra. de la Bisbal a Portbou.

Segon.- CONDICIONAR l'esmentada llicència a:

- L'acompliment de les mesures 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 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.

NOTIFIQŒ'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 Sr. Alcalde en el lloc i data assenyalats al principi, davant meu, el Secretari
que certifico. Signatures L'ALCALDE, davant meu, EL SE TARI"



� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDA)

DECRET.-

A la vila de Llançà, el 26 de novembre de mil nou-cents noranta-sis.

Vist l'article 51 de la Llei 8/87 Municipal i de Règim Local de Catalunya,
aquesta Alcaldia HA RESOLT:

1- ÀREA D'HISENDA:

A proposta del Regidor Delegat d'Hisenda:

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

detallen:

* Pressupost Ajuntament 2.482 Ptes.

* Pressupost Patronat d'Esports .46.450 Ptes.

* Pressupost Museu de l'aquarel.la 9.045 Ptes.

* Pressupost Patronat de Turisme 65.740 Ptes.

Ho mana i signa el Sr. Josep M. Salvatella i Suñer, Alcalde-President de

l'Ajuntament de Llançà, en el lloc i la data abans indicats.

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



Mt

� AJUNTAMENT DE LLANÇA (ALTEMPORDA¡

DECRET.-

Llançà, a dos de desembre de mil nou-cents noranta-sis.

En relació amb l'expedient d'acomiadament de la treballadora Sra. TERESA GARRIGA i

CERVERA, aquesta Alcaldia HA RESOLT:

ATORGAR a favor de l'Advocat Sr. JOAN XIFRA i GARCIA, poders per plets ordinaris i

específics per actuar en nom i representació de l'AJUNTAMENT DE LLANÇÀ, en la

demanda per acomiadament interposada per la Sra. TERESA GARRIGA i CERVERA davant

el Jutjat Social Núm. 1 de Girona, corresponent a les Actuacions registrades amb el Núm.

616/96 de l'esmentat Jutjat.

La qual cosa signa a Llançà, en la data anteriorment indicada.

Davant meu:

El Secretari,
L' CALDE,



� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ¡

DECRET.-

A la vila de Llançà, ellO de desembre de mil nou-cents noranta-sis.

Vist l'article 51 de la Llei 8/87 Municipal i de Règim Local de Catalunya,
aquesta Alcaldia HA RESOLT:

1- ÀREA D'HISENDA:

A proposta del Regidor Delegat d'Hisenda:

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

detallen:

* Pressupost Ajuntament 3.327 Ptes.

* Pressupost Museu de I'Aquarel.la 39.200-Ptes.

Ho mana i signa el Sr. Josep M. Salvatella i Suñer, Alcalde-President de

l'Ajuntament de Llançà, en eilloc i la data abans indicats.

Davant meu,
ELSECRETARI

Av. Europa n.? 37 • Tel. 972/380181 • Fax 972/381258 • 17490 LLANÇA
Registre d'Entitats Locals: 01170926
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"D E CRE T.- A la vila de Llançà, a onze de desembre de mil nou-cents noranta-sis.

D'acord amb l'informe emès per l'Arquitecte Assessor Municipal de data 10-12-96, en relació a

la instal.lació d'una CAFETERIA, situada al Carrer Bernat Metge, 12, de la qual n'és titular
la Sra. MANUELA FIERRO VÁZQUEZ.

DECRETO:

Primer.- ATORGAR a la Sra. MANUELA FIERRO VÁZQUEZ llicència municipal
d'obertura i funcionament de l'activitat de CAFETERIA situada al Carrer Bernat Metge,
12, 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.= Signatures:
L'Alcalde-President= Davant meu, El Secretari, rubricats. ti

El Secretari

Av.Europa n.v S? • Tel. 972/380181 • Fax972/381258 • 17490LLANÇA
Registre d'Entitats Locals: 01170926
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14D> AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÁ)

I

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 1996.

Llançà, 31 de desembre de 1996

I
../
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