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� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

ELSECRETARI

AJUNTAMENT DE LLANÇÀ

LLIBRE DE RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA

Any 1997

DILIGÈNCIA D'OBERTURA.- En el present Llibre figuren transcrites les
Resolucions i Decrets de l'Alcaldia amb numeració correlativa des del Ir.
de gener al3I de £�'�li de 1997; legalitzant-se cada foli amb la rúbrica
del Sr.Alcalde-President i el segell de la Corporació.
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� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ IALTEMPORDÀ¡

DECRET.-

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

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 57.346 Ptes.

* Pressupost Patronat d'Esports 8.565 Ptes.

* Pressupost Patronat Casal Pensionista 27 .OOOPtes.

* Pressupost Patronat de Turisme............................................ 31.311 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.

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

DECRET.-

En relació amb el concurs per contractar el servei públic de recollida d'escombraries, netejaviària i altres del Municipi de Llançà i vist el contingut de l'acta d'obertura de pliques,requereixi's a les empreses que a continuació es relacionen perquè en el termini de quinze dies
aportin la documentació que s'indica:

a) SEMBSA-SERSALL (U.T.E.)
Empresa SEMBSA:
-Certificat Delegació Hisenda de compliment de les obligacions tributàries, amb data
d'expedició a partir del dia 18. 11.96.
-Certificat compliment Seguretat Social, amb igual data.
Empresa SERSALL:
-Certificat actualitzat de la Delegació d'Hisenda, amb data d'expedició a partir 18. 11.96.
-Certificat actualitzat de compliment obligacions Seguretat Social, amb igual data.

b) BFI-IACSA:
-Certificat actualitzat de la Delegació d'Hisenda amb data d'expedició a partir 18.11.96.
-Certificat actualitzat compliment obligacions Seguretat Social, amb igual data.

c) F.C.C.:
-Certificat actualitzat compliment obligacions Seguretat Social, amb data a partir del dia
18.1l.96.

d) RUBATEC, S.A.
-Certificat actualitzat de la Delegació d'Hisenda, amb data d'expediciói a partir 18.11.96
-Certificat actualitzat compliment obligacions Seguretat Social, amb igual data.

Ho mana i signa el Sr. Alcalde, a deu de gener de mil nou-cents noranta set.
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� AJUNTAMENT DE LLANÇA (ALT EMPORDÀ)

"DECRET.- A la Vila de Llançà, a tretze de gener de mil nou-cents noranta-set.

VISTA la documentació presentada per la Recaptadora Municipal en relació amb els deutes
contrets per titulars d'autoritzacions de llocs de mercats, per falta de pagament total o parcial de
les liquidacions de l'any 1996, aquesta alcaldia HA RESOLT:

Primer.- Que s'incoi expedient sancionador per determinar la responsabilitat administrativa en que

hagin pogut incòrrer els següents senyors:

JIMENEZ PUBILL, CONSUELO
JIMENEZ NOE, ROSA
SEGUI GARCIA, JOSEFA

ESTEVE ESCUDERO, JOANA
DOYA ARENAS, ROSARIO
REYES CARBONELL, JUANA
DE BENITO SORIANO, CARMEN
VALERA CASAS, DOMINGO

Segon.- Designar instructor de l'expedient al senyor VICENÇ PUMAREDA i CASTELLÓ i
Secretària a la Sra. Sílvia Tabernero Jódar, Regidor i Auxiliar Administrativa respectivament
d'aquest Ajuntament, als quals serà notificat en forma legal aquest nomenament, i també es

notificarà a les persones inculpades als efectes de recusació si creu que hi ha causes legítimes per
fer-ho.

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

el lloc i data al principi assenyalat, davant meu, el Secretari que certifico. Signatures:
L'ALCALDE.= Davant meu, EL SECRETARI, rubricats."



� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ IALTEMPORDÀj

DECRET.-

A la vila de Llançà, a setze de gener de mil nou-cents noranta-set.

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 dHisenda:

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

detallen:

* Pressupost Ajuntament 1.712.214 Ptes.

* Pressupost Patronat d'Esports 38.247 Ptes.

* Pressupost Patronat Museu de I'Aquarel.la 11.809 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,
ELSECRETARI

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

DECRET.-

Davantmeu,
ELSECRETARI

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

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 814.089 Ptes.

* Pressupost Patronat d'Esports 51.825 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
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� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ IALTEMPORDÀj

DECRET.-

A la vila de Llançà, a quatre de febrer de mil nou-cents noranta-set.

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 283.039 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,
SECRETARI

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



Davant meu

_.

� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ¡

DECRET

Vist que a la plantilla de llocs de treball d'aquest Ajuntament figura la vacant d'Interventor

corresponent a un lloc de treball d'habilitació de caràcter estatal, i atès l'article 12 del Reial Decret

1732/1994,

HE RESOLT:

Oferir el lloc de treball d'Interventor, per a la seva provisió per concurs ordinari de conformitat

amb el Reial Decret 1732/1994 de 29 de juliol i l'Ordre de 7 de juliol del mateix any, d'acord amb

les bases específiques a aprovar per l'Ajuntament.

Llançà, 7 de febrer de 1997

./
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� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDA¡

"D E CRE T�- A la vila de Llançà, a onze de febrer de mil nou-cents noranta-set.

D'acord amb l'informe emès per l'Enginyer Tècnic- Assessor Municipal de data 10-02-97, en

relació a la instal.lació d'un DIPÒSIT DE G.L.P. en un habitatge del CI Anselm Clavé, 7, del

qual n'és titular el Sr. JORDI CANAL MATARÓ.

DECRETO:

Primer.- ATORGAR Uicència municipal de funcionament d'un dipòsit de G.L.P. a un

habitatge del CI Anselm Clavé, 7, pel fet d'haver-se complert els requisits i adoptat les mesures

correctores adeqüades.

Segon.- Comunicar aquest decret a la Delegació Territorial a Girona del Departament de Medi
Ambient de la Generalitat de Catalunya.

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.= Signatures:
L'Alcalde-President.= Davant meu, El Secretari, rubricats."

EL SECRETARI,
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<Œt> AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

DECRET.-

A la vila de Llançà, a onze de febrer de mil nou-cents noranta-set.

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

1- ÀREA D'illSENDA:

A proposta del Regidor Delegat d'Hisenda:

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

detallen:

* Pressupost Ajuntament 184.122 Ptes.
* Pressupost Patronat d'Esports.. 27,867 Ptes.

* Pressupost Patronat de Turisme 54.550 Ptes.

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

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

Davantmeu,
ELSECRETARI

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



•

� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDA¡

DECRET.-

J
# '

A la vila de Llançà, a divuit de febrer de mil nou-cents noranta-set.

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 390.046 Ptes.
* Pressupost Patronat d'Esports 1.825 Ptes.
* Pressupost Patronat de Turisme 21.861 Ptes.
* Pressupost Patronat Casal del Pensionista 31.726

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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<@> AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

DECRET.-

Per l'Arquitecte Assesor Municipal s'ha redactat el Projecte d'urbanització del sector de

"L'Argilera", on es troba situat un terreny de propietat municipal, el qual està previst alienar-lo
mitjançant subhasta pública.

En consequència aquesta Allcaldia HA RESOLT:

INICIAR expedient per l'aprovació del Projecte d'urbanització anomenat "L'Argilera",
recabant del Secretari l'emisió del corresponent informe sobre legislació aplicable i

procediment.

Ho mana i signa el Sr. Alcalde, a Llançà, a vint fe febrer de mil nou-cents noranta-set.

L'ALCALDE, Davantmeu:
El Secretari,

Av. Europa, nº 37 - Tel. 972/3801 81 - Fax 972/381258 - 17490 LLANÇÀ
Registre d'Entitats Locals: 01170926
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� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

DECRET.-

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

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 349.545 Ptes.
* Pressupost Patronat de Turisme 65.612 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,
ELSECRETARI

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



..

� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDA¡

"DECRET.- A la Vila de Llançà, a quatre de març de mil nou-cents noranta-set.

VIST l'escrit del Sr. ESTEVE BORRÀS PACREU de data 17.02.1997, en relació amb l'expedient
d'ordre d'execució d'obres de reposició de mur de contenció a la finca del CI Jacint Verdaguer,
5-7, demanant es deixi sense efecte la mesura cautelar acordada per Decret de 3 0.05.1996, i

s'aixequi el precinte que impedeix l'accés a la seva finca.

VIST l'informe emès per l'Arquitecte Assessor Municipal, aquesta alcaldia HA RESOLT:

Primer.- CANCELAR parcialment la mesura cautelar decretada per aquesta Alcaldia el 30 de

maig de 1996, i procedeixi al desprecintat de l'accés a la finca del Sr. ESTEVE BORRÀS situada
al CI Ramon Muntaner, 14.

Segon.- MANTENIR com a mesura cautelar, l'impediment al pas de persones a la resta de zona

afectada, considerada perillosa, fins que l'Arquitecte Municipal director de les obres no informi
favorablement la manca de rise.

Tercer.- DONAR COMPTE del present Decret a la Policia Local pel seu coneixement 1

desprecintat.

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. Signatures:
L'ALCALDE. = Davant meu, EL SECRETARI, rubricats. "

ELSECRETARI

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



� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ¡

DECRET.-

A la vila de Llançà, a quatre de març de mil nou-cents noranta-set.

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:

l.1.) APROVAR les relacions de despeses que figuren i que a continuació es

detallen:

* Pressupost Ajuntament 221.558 Ptes.
* Pressupost Patronat Casal del Pensionista 38.250 Ptes.

* Pressupost Patronat d'Esports 47.306 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.

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



� AJUNTAMENT DE LLANÇA (ALTEMPOROÀ¡

DECRET .-

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

En virtut del que disposen les Bases aprovades pel Ple de la Corporació en data 4 de
novembre de 1996, que regeixen el concurs-oposició per a la contractació laboral amb
caràcter indefinit d'una Directora de la Llar d'Infants "El Patinet", i vistes les instàncies per
prendre part a les proves:

HE RESOLT:

Primer: APROVAR la següent llista d'aspirants admeses i excloses:

aspirants admeses: - Sandra Rotllan i Pozo
- Araceli Pérez i Poza
- Sílvia Hurtado i Medina
- Sònia usero i Cazorla
- Anna Bes i Valls
- Núria Saiz i Martínez
- Marta Maurici i Carrero
- Dolors Sánchez i Palacios
- M" Alba López i Tamboleo
- Sandra Díaz i Pascual

aspirants excloses: cap

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: Sra. Zoa Molons de San Roman
Suplent: Sr. Josep Rovira i Fàbregas

Representant del Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya:
Titular: Sra. Desirée Mascort i Yglesias
Suplent: Sra. M" Gràcia Prat i Pineda

Tècnic designat per l'Alcaidia:
Titular: Sra. Isabel González i González
Suplent: Sra. Mercè Díaz i Espiñeira

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



� AJUNTAMENT DE LLANÇA IALTEMPORDÀj

Membres de la Corporació designats per I'Alcaldia:
Titulars: Sr. Lluís Solà i Verdaguer

Sr. Josep Ortiz de Zarate i Perals

Suplents: Sra. Helena Riera i Vilaró
Sr. Joan Cusí i Salvat

Secretari del Tribunal:
Titular: Sra. Encarnació Mesquida i Paltré

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 Uengua catalana.

Quart: FIXAR com a data d'inici dels exercicis el DIVENDRES, dia 11 d'abril de 1997, 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, així com notificar-la individualment a cadascuna de les aspirants.

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

Davant meu,
SECRETARI

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



q]> AJUNTAMENT DE LLANÇA IALTEMPORDÀ)

DECRET.-

VISTOS els informes del Tècnic Municipal i del Secretari en relació amb l'estat de seguretat
en que es troba l'edifici situat al carrer Nicolás Salmerón núm. 25, anomenat "Ca Les

Hermanes", i vist el que determina l'article 84 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, posits de manifest als interessats Bisbat de Girona i al Sr. Josep Suárez Girbal, 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, 11 de març de 1997

L'ALCALDE,

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



� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ¡

DECRET.-

A la vila de Llançà, a tretze de març de mil nou-cents noranta-set.

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 221.946 Ptes.
* Pressupost Patronat de Turisme 65.740 Ptes.
* Pressupost Patronat d'Esports 5.278 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,
L SECRETARI

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



� AJUNTAMENT DE LLANÇA (ALTEMPOROÀ)

DECRET.-

A la vila de Llançà, a divuit de març de mil nou-cents noranta-set.

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 259.739 Ptes.
* Pressupost Patronat de Turisme 30.210 Ptes.

* Pressupost Patronat d'Esports 48.052 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,
...---__ SECRETARI

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

DECRE T.-

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

En relació amb la proposta presentada per la contractació de l'obra anomenada AMPLIACIÓ
OFICINA DE TURISME, i vist l'acte d'obertura de pliques, es requereix al Sr. Jose Luis Vilas

perquè en el termini de quinze dies aporti la següent documentació:

- Original D.NJ. (per compulsar)
- Declaració jurada de no estar incurs en els supòsits de prohibició que es preveuen en l'article 22
de la Llei 13/1996 de Contractes de les Administracions Públiques.
- Declaració d'estar al corrent del pagament de les obligacions tributàries i de les quotes de la
Seguretat Social.
- Justificant de tributar per l'Impost d'Activitats Econòmiques, Epígraf 501.1.
Així mateix, haurà de personar-se a signar la proposta presentada.

Ho mana i signa el Sr. Alcalde, en la data abans esmentada, davant meu, el Secretari que certifico.
L'ALCALDE-PRESIDENT, davant meu, EL SECRETARI, rubricats.

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



<@> AJUNTAMENT DE LLANÇA (ALTEMPORDÀ¡

DECRET.-

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

Vist l'expedient sancionador instruit a l'efecte contra els senyors Consuelo JIMENEZ PUBILL,
Joana ESTEVE ESCUDERO, Rosario DOYA ARENAS, Juana REYES CARBONELL i

Domingo VALERA CASAS, per manca de pagament de taxes municipals.

ATÈS que per resolució de l'Alcalde de data 13 de gener d'enguany, es va ordenar la incoació

d'expedient sancionador als senyors Consuelo Jimenez Pubill, Joana Esteve Escudero, Rosario

Doya Arenas, Juana Reyes Carbonell i Domingo Valera Casas, per determinar les responsabilitats
en que haguessin pogut incòrrer per no haver pagat les taxes municipals per llocs de mercat,

després d'haver estat requerits per fer-ho en reiterades ocasions, infringuint l'article 39 del

Reglament dels Mercats del Port i Vila.

ATÈS que nomenats instructor i secretari sense que, notificat això als inculpats, aquests
promoguessin cap recusació.

ATÈS que formulat el corresponent Plee de càrrecs, els inculpats no han presentat cap escrit ni

formulat cap al.legació.

ATÈS que resulta provat i així es declara que els Srs. Consuelo Jimenez Pubill, Joana Esteve

Escudero, Rosario Doya Arenas, Juana Reyes Carbonell i Domingo Valera Casas, tenen pendents
taxes municipals dels llocs de mercat i se'ls ha requerit reiteradament pel seu pagament.

CONSIDERANT que els fets declarats i provats constitueixen una infracció greu, prevista en

l'article 39 del Reglament dels Mercats del Port i la Vila, la qual apareix sancionada en l'article 40

de l'esmentat Reglament.

CONSIDERANT que l'article 7è. del referit Reglament de Mercats determina que per ocupar un

lloc de mercat serà requisit imprescindible estar al corrent de pagament de les obligacions fiscals

que legalment siguin exigibles.

ATÈS que en data 21 de febrer d'enguany, per l'Instructor de l'expedient va esser formulada

proposta de resolució mitjançant retirada dels drets que puguin correspondre sobre els llocs de

venda.

Aquesta Alcaldia HA RESOLT:

Ir. RETIRAR als Srs. Consuelo Jimenez Pubill, Joana Esteve Escudero, Rosario Doya Arenas,
Juana Reyes Carbonell i Domingo Valera Casas, els drets que puguin correspondre'ls-hi sobre els

llocs de venda en els Mercats del Port i la Vila d'aquest Municipi i en conseqüència denegar
l'autorització municipal per 1997, fins que no hagin regularitzat la seva situació fiscal amb

l'Ajuntament.

Av. Europa n.? 37 • Tel. 972/380181 • Fax 972/381258 • 17490 LLANÇA
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�
2n. IMPOSAR als Srs. Consuelo Jimenez Pubill, Joana Esteve Escudero, Rosario Doya Arenas,
Juana Reyes Carbonell i Domingo Valera Casas, una sanció de DUES MIL PESSETES, com

autors d'una falta greu, per manca de pagament de les taxes municipals després d'haver estat

requerits per fer-ho.

Ho mana i signa el Sr. Alcalde, en la data abans esmentada, davant meu, el Secretari que certifico.

L'ALCALDE-PRESIDENT, davant meu, EL SECRETARI, rubricats.
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DECRET.-

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

*�..

p.
:� �,t ,�

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
* Pressupost Patronat d'Esports 4.446 Ptes.

28.160 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 .

.
/
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� AJUNTAMENT DE LLANÇA (ALTEMPORDÀI

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

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

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 73.534 Ptes.
* Pressupost Patronat de Turisme............................................... 11.623 Ptes.

Ho mana i signa el Sr. Josep M. SalvatelIa i Suñer, Alcalde-President de
l'Ajuntament de Llançà, en ellIoc i la data abans indicats.
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DECRET.- A la vila de Llançà, el vuit d'abril de mil nou-cents noranta-set.

VIST l'informe emès per l'Arquitecte Assessor Municipa de data 1 d'abril d'enguany, on fa
constar que s'han executat obres sense ajustar-se a la llicència sol.licitada en el seu moment, i
en virtud del que determina l'article 84 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre de Règim Juridic
de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu comú, aquesta Alcaldia HA

RESOLT:

POSAR DE MANIFEST als interessats COMUNITAT DE PROPIETARIS DE L'EDIFICI
ELS PINS o al seu representant, el Sr. André Mateo, el procediment iniciat sobre la legalitat
urbanística, informant-lo que durant el termini de quinze dies podran consultar l'expedient que
es tramita per la suspensió d'obres realitzades i al.legar i presentar els documents que estimin

pertinents.

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

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

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 346.254 Ptes.
* Pressupost Patronat de Casal del Pensionista........................... 25.434 Ptes.
* Pressupost Patronat d'Esports 79.674 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,
EL SEC TARI
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DECRET.- A la vila de Llançà, el deu d'abril de mil nou-cents noranta-set,

VIST l'expedient incoat per determinar les condicions de seguretat en que es troba l'edifici
situat al carrer Nicolás Salmerón, 25.

ATÈS que en el tràmit de vista als interessats en l'expedient, no s'han presentat al.legacions ni

justificacions.

VIST l'acord de la Comissió de Govern de data 08.04.1997, aquesta Alcaldia HA RESOLT:

REQUERIR al Rvd. Sr. Delegat de Béns Immobles del Bisbat de Girona, propietaris de la
finca situada al Carrer Nicolás Salmerón, 25 d'aquest Municipi, perquè en el termini de vint
dies aportin projecte tècnic de neteja, reparació i execució d'obres necessàries per assegurar
l'estabilitat de l'edifici esmentat.

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

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

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 119.189 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,
ECRETARI

°37 Tel. 972/380181 • Fax972/381258 • 17490LLANÇAAv. Europa n. •
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� AJUNTAMENT DE LLANÇA (ALTEMPORDÀ)

VIST l'informe emès en data 1 d'abril d'enguany pel Cap Local de Sanitat, en el que s'acredita que
a la finca situada enfront de l'immoble del CI Anselm Clavé, 15, en el seu límit Est, hi ha una
construcció feta amb tela metal.lica que s'utilitza de galliner, la qual cosa produeix les molèsties
sonores i olfatives típiques d'aquestes aus.

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

Aquesta Alcaldia HA RESOLT:

PRIMER: Requerir al Sr. VICENÇ TUBAU ALEMANY perquè en el termini de quinze dies
procedeixi a netejar i retirar l'esmentat galliner ubicat al CI Jacint Verdaguer, 18.

SEGON: Advertir al Sr. VICENÇ TUBAU ALEMANY que en cas d'incompliment del requerit
en el termini assenyalat, es procedirà a l'inici d'expedient sancionador.

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

El Secretari

Ho mana i signa en Josep M. Salvatella i Suñer, Alcalde-President de l'Ajuntament de Llançà, en
el lloc i data al principi assenyalats, davant meu, el Secretari que certifico.
L'ALCALDE-PRESIDENT, davant meu, EL SECRETARI, rubricats.
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"DECRET. - A la vila de Llançà, a vint-i-u d'abril de mil nou-cents noranta-set.

VIST l'informe emès a Figueres per la Ponència Tècnica en data 09-04-97, en tràmit de

qualificació de la soLlicitud de llicència municipal incoada per la Sra. Berta Mallol Bosch, en

representació d'EL CAMP, S.C. per a l'AMPLIACIÓ D'UN PARC D'ATRACCIONS a L'Av.
Pau Casals, 5-9 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 EL CAMP, S.C. llicència d'instal.lació per AMPLIACIÓ D'UN
PARC D'ATRACCIONS a l'Av. Pau Casals, 5-9.

Segons.- CONDICIONAR l'esmentada llicència a:

- L'informe que falta emetre per part del Servei del Joc i Espectacle de la Delegació Territorial del
Govern a Girona.

- 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 soLlicitar 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.

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

corresponguin i esteneu l'oportuna llicència.

�

Manat i signat pel senyor Alcalde en el lloc i data assenyalats al principi, davant meu, el Secretari
que certifico. Signatures L'ALCALDE, davant meu. EL SECRETARI".

Signatures,
L'ALtALDE

\
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�

DEC RET .- A la vila de Llançà, el vint-i-tres d'abril de mil nou-cents noranta-set.

VISTA la sol.licitud de data 22-4-97, registre d'entrada núm. 1646/97, presentada pel Sr.
RAFAEL Avu.A mARZO en representació de l'ASSOCIACIÓ CANINA LOCAL, aquesta
Alcaldia HA RESOLT:

CONCEDIR al Sr. RAFAEL ÁVll.,A mARZO, com a President de l'ASSOCIACIÓ CANINA
LOCAL DE LLANÇÀ, autorització per a la celebració del 4t. CONCURS NACIONAL
cANÍ a celebrar a Llançà el proper dia 10 d'agost de 1997 a la pineda de davant del Pavelló
Poliesportiu.

CONDICIONAT: A l'obtenció dels permisos que puguin correspondre del Departament
d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya.

Ho 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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DECRET.-

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

VIST l'informe de data 04/04/97 emés pel Cap de la Policia Local d'aquest Ajuntament, referit
a un gos de raça Siberian Husky abandonat i trobat el dia 22/02197, i que des d'aquell dia se

n'ha fet càrrec de forma provisional al senyora LILIANA DELGADO HERNANDEZ, amb
domicili a l'avinguda Reina Fabiola núm. 2 d'aquesta vila, fins que el recuperés el seu

propietari.

ATÈS que han transcorregut wit dies sense que el propietari del gos l'hagi reclamat.

ATÈS que en l'informe del Cap de la P.L. i en l'acta de compareixença que l'acompanya,
s'acredita que la senyora DELGADO es vol fer càrrec del referit gos, comprometent-se a

cuidar-lo correctament.

VIST el paràgraf segon de l'article 9. 1 de la llei de Presidència de la Generalitat 3/1988, de 4
de març, de protecció dels animals ,aquesta Alcaldia ha

RESOLT:

CEDIR el gos trobat, de les caracteristiques ressenyades en l'informe del Cap de la P.L., a la
senyora LILIANA DELGADO HERNANDEZ.

Compleixi's la resolució anterior i notifiqui's en forma legal a la interessada.

Ho mana i signa en JOSEP MB SALVATEllA i sUÑER, Alcalde-President de rAjuntament
de llançà, en el lloc i data al principi assenyalats, davant meu el Se e en dono fe.

L'ALCALDE PRESIDENT,

Salvatella i Suñer.

,/
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DECRET.-

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

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 570.067 Ptes.
* Pressupost Patronat de Turisme 51.645 Ptes.
* Pressupost Patronat de Casal del Pensionista 10.933 Ptes.
* Pressupost Patronat d'Esports 34.040 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.
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DEC RET .- A la vila de Llançà, a trenta d'abril de mil nou-cents noranta-set.

Vist l'escrit formulat per la Sra. MARIA TERESA CALVET VALIEN, en representació de
l'HOSTAL MARIA TERESA i segons l'informe emès pels Serveis Tècnics Municipals, en els
que fan constar que la parcel.la situada al carrer El Colomer núm. 20, propietat del BANC DE
SABADELL S.A., es troba plena de malesa amb alt perill i rise d'incendi.

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

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

HARESOLT:

REQUERIR al BANC DE SABADELL S.A. perquè en el termini d'UN MES a comptar des
de la data de rebuda de la notificació de la present resolució, procedeixi a netejar l'esmentat
terreny.

ADVERTIR al BANC DE SABADELL S.A. que en el cas d'incompliment del requerit,
procedirà a fer-ho aquest Ajuntament pels corresponents Serveis, fent ús del sistema
d'execució subsidiària amb les despeses a càrrec del requerit.

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

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



� AJUNTAMENT DE LLANÇA (ALTEMPORDÀI

DECRET.- A la vila de Llançà, a dos de maigde mil nou-cents noranta-set.

VIST l'expedient que es tramita en relació amb la sol.licitud del Sr. FRANCISCO JIMENEZ
ETERO per l'obertura d'un SALÓ ESPORTIU situat al Carrer Ebre, núm. 6,

Aquesta Alcaldia HA RESOLT:

ATORGAR autorització provisional per a la instal.lació i obertura d'un SALÓ ESPORTIU al
Carrer Ebre, núm. 6, al Sr. FRANCISCO JIMENEZ ETERO, 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.
3r. Pagar 1.500 segons les Ordenances Fiscals per 1997 per la tramitació de l'esmentat

expedient.

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.
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DECRET.-

VISTOS el s informes del Tècnic Municipal i del Secretari en relació amb l'estat de
conservació de la finca situada al carrer La Creu, núm. 26 i vist el que determina l'article 84 de
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Régimen jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo común, aquesta Alcaldia HA RESOLT:

Ir. Posar de manifest a l'interessada Sra. Maria Antònia Subirats Cardoner, el procediment
iniciat per restablir les condicions de seguretat i salubritat de l'Î:mfH66Ie de l'esmentat immoble.

2n. ENCARREGAR a l'empresa FCC Medio Ambiente, S.A., adjudicatària del servei de
recollida d'escombraries, per tal de que canvi l'emplaçament dels contenidors d'escombraries
situats a la façana de la casa afectada pel present expedient

3r. SENYALITZAR la via pública de la zona afectada del perill d'enderrocament de la casa del
carrer La Creu núm. 26.

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

Llançà, 2 de maig de 1997

Davant meu:
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DECRET.-

,

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

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:

l.1.) APROVAR les relacions de despeses que figuren i que a continuació es

detallen:

* Pressupost Ajuntament 242.034 Ptes.

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

Davant meu,
EL SECRETARI

.: )
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D E e RET .

- A la Vila de Llançà, el nou de maig de mil nou-cents noranta-set.

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 de la Sra. MARlA GRANOLLERS i PUJOL,
referent a la brutícia i matolls que hi ha en el solar situat al carrer Requesens, núm. 4, propietat
del Sr. ENRIC MARCE ITER.

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 abri mateix l'anterior article, en els seus apartats 2 i 3, aquesta Alcaldia HA RESOLT:

1r.- REQUERIR al. Srs .. JAUME GUISSET I POCH, Jutge de Pau i al Sr. JOSEP
eLAVAGUERA CANET, Rector de la Parroquia com a tutors del Sr. ENRIC MARCE
ITER 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. Jaume Guisset i Poch i al Sr. Josep Clavaguera Canet com a tutors del
Sr. Enric Marce Iter 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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Signatures,
L'ALCALDE El Secretari

� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALT EMPORDÀ)

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

VIST l'informe emès per la Policia Local d'aquest municipi en relació a les obres que s'estan
efectuant a la Ctra. de la Bisbal a Portbou, 85- A sense la preceptiva llicència municipal, el
constructor de les quals és el Sr. José Porras Miralles i el propietari de la finca el Sr. Charles J.
HURTADO, i vist el que determina l'article 84 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, aquesta Alcaldia HA RESOLT:

POSAR DE MANIFEST a l'interessat, Sr. Charles J. HURTADO o al seu representant, Sr.
José Porras Miralles, el procediment iniciat sobre la legalitat urbanística, informant-lo que
durant el termini de quinze dies podran consultar l'expedient que es tramita per la suspensió
d'obres realitzades i al.legar i presentar els documents que estimin 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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� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

DECRET.-

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

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 351.694 Ptes.
* Pressupost Patronat d'Esports 30.387 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,
ELSECRETARI
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AJUNTAMENT DE LLANÇA (ALTEMPORDÀ)

DECRET.-

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

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 172.096 Ptes.

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

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

Davantmeu,
E SECRETARI

Av. Europa, nº 37 - Tel. 972/38 Oî81 - Fax 972 /381258 - 17490 LLANÇÀ
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4!l> AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALT EMPORDÀ)

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

VIST l'informe emès a Figueres per la Ponència Tècnica en data 08-05-97, en tràmit de
qualificació de la sol.licitud de llicència municipal incoada pel Sr. JORGE ROGELIO DE
CASTRO CAPELO per a l'obertura d'una ROSTISSERIA al CI Nicolás Salmerón, 26 de
Llançà, segons el qual hom procedeix a qualificar l'esmentada activitat com a potencialment
molesta, informant-la favorablement, aquesta Alcaldia,

Segons.- CONDICIONAR l'esmentada llicència a les següents MESURES CORRECTORES::

DECRETA:

Primer.- CONCEDm a JORGE ROGELIO DE CASTRO CAPELO llicència d'instal.lació
per a l'obertura d'una ROSTISSERIA al CI Nicolás Salmerón, 26.

- La planta baixa ha de ser sector d'incendi RF 120 minuts respecte de les plantes superiors.

- 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 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.

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

Manat i signat pel senyor Alcalde en el lloc i data assenyalats al principi, davant meu, el Secretari
que certifico. Signatures L'ALCALDE, davant meu. EL SECRETARI".
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� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

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

VIST l'informe emès a Figueres per la Ponència Tècnica en data 08-05-97, en tràmit de
qualificació de la sol.licitud de llicència municipal incoada pel Sr. MARCEL CENTELLES, en

representació de M&M BODYART, S.L. per a l'obertura d'un GIMNÀS al CI Nicolás
Salmerón, 18 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 M&M BODYART, S.L. llicència d'instal.lació per a l'obertura
d'uo GIMNÀS al CI Nicolás Salmerón, 18.

Segons.- CONDICIONAR l'esmentada llicència a les següents MESURES CORRECTORES::

- La porta de sortida ha de tenir una amplada mínima de 1,20 m.

- Les assenyalades pels tècnics municipals.

Eo 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 laconformitat de les mateixes a la llicència que les ampara.

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

Manat i signat pel senyor Alcalde en el lloc i data assenyalats al principi, davant meu, el Secretari
que certifico. Signatures L'ALCALDE, davant meu. EL SECRETARI".

L'AL ALDE El Secretari
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4!t> AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

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

VIST l'expedient que es tramita en relació amb la sol.licitud de Magdalena Mallol Bosch, en

representació d'EL CAMP, S.C. per a l'ampliació en el solar de l'Av. Pau Casals, núm. 13-15,
del PARC INFANTIL situat a l'Av. Pau Casals, 3-11,

Aquesta Alcaldia HA RESOLT:

ATORGAR a la Sra. Magdalena Mallol Bosch, en representació d'EL CAMP, S.C.,
autorització provisional per a l'ampliació del parc infantil amb cinc atraccions inflables, en el

terreny situat a l'Av. Pau Casals, núm. 13-15, 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. 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 extrictament els horaris de tancament, així com les Ordenances Municipals sobre
sorolls.

6è. Pagar 1.500 segons les Ordenances Fiscals per 1997 per la tramitació de l'esmentat
expedient.

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.

/'
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AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

DECRET

En la plantilla de personal d'aquest Ajuntament hi figura el lloc de treball de personal eventual

inclosa en l'escala administrativa.

Atès que d'acord amb l'article 9 del Decret 214/1990 de 30 de juliol, pel qual s'aprova el

Reglament de personal al servei de les entitats locals, correspon a l'Alcalde el lliure

nomenament del personal eventual de confiança.

Aquesta Alcaldia HA RESOLT:

Primer» NOMENAR a la Sra. FRANCESCA FALCÓ i ROIG, per ocupar elUoc de treball

d'administrativa, adscrita al Gabinet de l'Alcaldia, reservat a personal eventual de confiança,
amb les atribucions i dedicació que figura en la descripció del lloc de treball, amb una

retribució de 212.000 Pts. mensuals, quedant sotmesa al règim de funcionaris, excepte quant
al nomenament i cesament.

Segon.- La Sra. Francesca Falcó, podrà ésser cessada lliurement per aquesta Alcaldia i

automàticament cessarà quan el propi Alcalde plegui o acabi el seu mandat, no implicant
aquest nomenament cap mèrit per l'accés a la funció pública o a la promoció interna.

Tercer. - La persona nomenada prendrà possessió del càrrec i desenvoluparà la seva funció

amb efectes del dia 2 de juny de 1997.

Quart.- PUBLICAR aquest nomenament en el BuUetí Oficial de la Província amb

especificació del règim de retribucions i dedicació, donant-ne compte al Ple de l'Ajuntament a

la primera sessió ordinària que celebri.

Davantmeu:

El Secretari,

Llançà, 27 de maig de 1997
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4!t> AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALT EMPORDÀ)

DECRET.-

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

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 168.365 Ptes.
* Pressupost Patronat de Turisme 22.500 Ptes.
* Pressupost Patronat de Casal del Pensionista 39.416 Ptes.
* Pressupost Patronat Museu de l'Aquarel.la................................. 26.269 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.
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� AJUNTAMENT DE LLANÇA IALTEMPORDÀ:

DECRET.-

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

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:

1- ÀREA D'HISENDA:

A proposta del Regidor Delegat d'Hisenda:

* Pressupost Ajuntament 38.574 Ptes.
* Pressupost Patronat de Casal del Pensionista........................... 47.728 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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AJUNTAMENT DE LLANÇA (ALTEMPORDÀ)

DEeRE T.-

A la Vila de Llançà, a deu de juny de mil nou-cents noranta-set.

En virtut del que disposen les Bases aprovades pel Ple de la Corporació, en data 3 de març
d'enguany, que regeixen el concurs-oposició per a la contractació laboral amb caràcter
indefinit d'una auxiliar de jardí d'inf'ancia, i vistes les instància per prendre part a les proves,

HE RESOT:

Primer: APROVAR la següent llista d'aspirants admeses i excloses:
aspirants admeses: - Sandra Díaz i Pascual

- Montserrat Turbau i Parada
- Marta Belmonte i Franco
- Núria Sampol i Oliva
- Sílvia Hurtado i Medina
- Sara Sánchez i Prada
- M'Rosa García i Baduell
- Joana Rescalvo i Mont

aspirants excloses: - Assumpció Callis i Regy, per no tenir l'edat núnima exigida a la base
segona de la convocatòria.

/ - Núria Marin i Durán, per no disposar de la titolació exigida a la base
segona de la convocatòria.

- Lurdes Pujadas i Ras, per no disposar de la titolació exigida a la base
segona de la convocatòria.

'

Segon: Concedir DEU DIES a partir de la notificació del present Decret a les aspirants
excloses per no disposar de la titolació exigida, perquè puguin esmenar les deficiències que
han motivat la seva exclussió.

Tercer: DESIGNAR el Tribunal Qualificador dels exercicis, el qual estarà compost per les
següents persones:

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

Suplent: Sr. Jaume Coll i Solà

Representant de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya:
Titular: Sra, Francesca Calvet i Roca

Suplent: Sra.Mercè Vallmajó i Ribas
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<1!!> AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALT EMPORDÀ)

Representant del Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya:
Titular: Sra. M' Carme Barceló i Blanch
Suplent: Sr. Josep M' Cortada i Puig

Tècnic designat per l'Alcaidia:
- Titular: Sra. Anna Bes i Valls
- Suplent: Sra. Núria Saiz i Martínez

Membres de la Corporació designats per l'Alcaidia:
- Titulars: Sr. Lluís Solà i Verdaguer

Sr. Joan Cusí i Salvat
- Suplents: Sra. Helena Riera i Vilaró

Sr. Lluís Casellas i Donat

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

Quart: 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.

Cinquè: FIXAR com a data d'inici dels exercicis el DILLUNS, dia 7 de juliol de 1997, a les 9
hores del matí, a la Casa Consistorial.

Sisè: PUBLICAR la present resolució en el B.O.P. i tauler d'anuncis de la Casa Consistorial,
així com notificar-la individualment a cadascuna de les aspirants.

Ho mana i signa el Sr. JOSEP M. SALVATELLA i sUÑEI( Alcalde-President de
l'Ajuntament de Llançà, en el lloc i data abans indicats, davant meu, el Secretari, que certifico.
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AJUNTAMENT DE LLANÇA (ALTEMPORDÀ)

DECRET .-

A la Vila de Llançà, a deu de juny de mil nou-cents noranta-set.

En virtut del que disposen les Bases aprovades pel Ple de la Corporació, en data 3 de març
d'enguany, que regeixen el concurs-oposició per a la provisió, en propietat, d'una plaça
d'agutzil-ordenança, i vistes les instància per prendre part a les proves,

HE RESOT:

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

- Ramon Maset i Espelt
- Josep M. Cornejo i Vidal
- David Vaquero i Pascual
- Antoni Tamareu i Andreu (*)
- Laura Gadea i Bosch
- Elena Moreno i Bardera
- Víctor Pagès i Giralt (*)
- Josep Sanesteban i Guanter
- Pilar Moreno i Ferrandiz
- Estrella Collado i Paule
- Marc Bonsoms i Pumareda
- Amador López i Estela
- Pilar Juventench i Coll
- Raül Pérez i Poza
., Marta Casadevall i Navarra
- Isabel Beltran i Mena
- Belen Rodriguez i Guillen
- Mario Solench i Tubert
- Antonio Capell i Pallas
- Jordi Solench i Tubert
- Marissa Cortada i Reixach
- Mònica Jiménez i López
- Jordi Bonareu i Nogué
- Miquel Pomareda i Pujol
- Jordi García i Bernal
- Montserrat Coderch i Vico

(*) Hauran d'acreditar haver cotitzat a la Seguretat Social el període necessari per completar
els quinze anys per a la jubilació forçosa.
aspirants exclosos: - cap

Av. Europa, nQ 37 - Tel. 972 / 38 01 81 - Fax 972 / 381258 - 17490 LLANÇÀ
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AJUNTAMENT DE LLANÇA (ALTEMPORDÀ)

Segon: DESIGNAR el Tribunal Qualificador dels exercicis, el qual estarà compost per les
següents persones:

President: Titular: Sr. Josep M. Salvatella i Suñer
Suplent: Sr. Josep Serradell i Pacareu

Representant de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya:
Titular: Sr. Francisco Muñoz i Cameo

Suplent: Sr. Josep M" Piqué i Cugat

Representant del Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya:
Titular: Sra. M" Carme Barceló i Blanch

Suplent: Sr. Josep M" Cortada i Puig

Tècnic designat per l'Alcaldia:
- Titular: Sra. Maria Pi i Soler
- Suplent: Sra. M" Carme Nogué i Ayats

Membres de la Corporació designats per l'Alcaldia:
- Titulars: Sr. Jaume Coll i Solà

Sr. Lluís Casellas i Donat
- Suplents: Sr. Lluís Solà i Verdaguer

Sr. Francesc Fàbrega i Bosch

Secretari del tribunal:
- Titular: Sra. Dolors Turn i Santigosa
- Suplent: Sra. Catalina Vila i Triola

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 DIMECRES, dia 9 de juliol de 1997, 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, així com notificar-la individualment a cadascuna de les aspirants.

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

º 37 - Tel. 972
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AJUNTAMENT DE LLANÇA (ALT EMPORDÀ)

DECRET.- A la vila de Llançà, el deu de juny de mil nou-cents noranta-set.

VIST l'informe de data 10-06-97, emès per la Policía Local, en relació amb les runes

dipositades en l'anomenat "Rec Madral", procedents de les obres que es realitzen a l'edifici dels
Bombers, aquesta Alcaldia.

HARESOLT:

REQUERIR al Cap de Bombers de Llançà perquè en el termini de CINC DIES disposi la
retirada de runes dipositades en el Rec Madral, darrera l'edifici de Bombers situat a

l'aparcament del carrer Rafael Estela d'aquest Municipi.

Ho mana i signa el Sr. Alcalde-President de l'Ajuntament de Llançà, davant meu, el Secretari
que certifico.
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AJUNTAMENT DE LLANÇA (ALT EMPORDÀ)

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

Per resolució d'aquesta Alcaldia de data 10.04.1997 va requerir-se al Rvd. Sr. Delegat de Béns
Immobles del Bisbat de Girona, propietaris de la finca situada al Carrer Nicolás Salmerón, 25

d'aquest municipi, perquè en el termini de vint dies aportes projecte tècnic de neteja, reparació i
execució d'obres necessàries per assegurar l'estabilitat de l'edifici esmentat.

Havent transcorregut el termini assenyalat sense que s'hagi donat compliment a l'anterior
requeriment, aquesta Alcaldia HA RESOLT:

REQUERIR novament al Sr. Rvd. Delegat de Béns Immobles del Bisbat de Girona, atorgant un

nou termini de vint dies per aportar projecte tècnic de neteja, reparació i execució d'obres
necessàries per assegurar l'estabilitat de l'edifici del carrer Nicolás Salmerón, 25, amb l'advertència
que en cas de no complimentar el requeriment, el projecte serà redactat pels Serveis Tècnics
Municipals amb despeses a càrrec de la persona o entitat obligada. Tot això, sens perjudici
d'aquells altres procediments que puguin iniciar-se d'acord amb la legislació urbanística.

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

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

Av. Europa, nº 37 - Tel. 972/3801 81 - Fax 972 / 381258 - 17490 LLANÇÀ
Registre d'Entitats Locals: 01170926
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4!t> AJUNTAMENT DE LLANÇA (ALTEMPORDA)

DECRET.-

A la vila de Llançà, el deu de juny de mil nou-cents noranta-set.

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



� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALT EMPORDÀ)

DECRET.-

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

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 106.797 Ptes.
* Pressupost Patronat de Casal del Pensionista 19.347 Ptes.
* Pressupost Patronat d'Esports 34.390 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.

Av.Europanv S? - Te1.972/380181 - Fax972/381258 - 17490LLANÇÀ
Registre d'Entitats Locals: OJ j 70926



� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ IALTEMPORDA:

DEC RET .- A la vila de Llançà, a dinou de juny de mil nou-cents noranta-set.

VIST l'esrit presentat pel Sr. Jorge Rogelio De Castro Capelo formulant recurs contra la mesura

correctora del Decret d'aquesta Alcaldia de data 22.05.1997, pel qual s'atorga llicència
d'instal.lació d'una rostisseria al Carrer Nicolás Salmerón, 26, i vista la documentació obrant a

l'expedient, aquesta Alcaldia HA RESOLT:

Ir. NO PENDRE EN CONSIDERACIÓ les al.legacions formulades pel Sr. Jorge Rogelio De
Castro Capelo, tota vegada que la condició que figura en el Decret "La planta baixa ha de ser

sector d'incendi RF 120 minuts respecte de les plantes superiors" ha estat determinada per la
Ponència Tècnica del Consell Comarcal de l'Alt Empordà en base al contingut del projecte
presentat.

2n. MANIFESTAR al Sr. Jorge Rogelio De Castro Capelo que en cas de proposar una distribució
del local diferent a la sol.licitada inicialment, hauria de presentar nova documentació tècnica per la
seva tramitació.

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

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

DEC RET .- A la vila de Llançà, a vint de juny de mil nou-cents noranta-set.

VISTOS els informes del Tècnic Municipal i del Secretari en relació amb l'estat de seguretat en

que es troba l'edifici situat al carrer Hospital núm. 3, i vist el que determina l'article 84 de la Llei

30/1992 de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment

Administratiu Comú, posits de manifest a l'interessat ROSA CERVERA COROMINAS, 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.

Ho mana i signa el Sr. Josep M. Salvatella i Suñer, Alcalde-President de l'Ajuntament de Llançà,
en la data al principi assenyalada, davant meu, el Secretari que dóno fe.

El Secretari

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

DEC RET .- A la vila de Llançà, a vint de juny de mil nou-cents noranta-set.

VISTOS els informes del Tècnic Municipal i del Secretari en relació amb l'estat de seguretat en

que es troba l'edifici situat al carrer Hospital núm. 5, el qual pateix problemes de bonys en el

remolinat de la façana, així com es fa constar la necessitat de repassar la porta i la balconada per

tal que en el futur no hi hagin problemes, i vist el que determina l'article 84 de la Llei 30/1992 de

26 de novembre, de Règim Juridic de les Administracions Públiques i del Procediment

Administratiu Comú, posits de manifest als interessats FRANCISCA I JOANA CORTADA

BARNEDA, 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.

Ho mana i signa el Sr. Josep M. Salvatella i Suñer, Alcalde-President de l'Ajuntament de Llançà,
en la data al principi assenyalada, davant meu, el Secretari que dóno fe.

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

DEC RET .- A la vila de Llançà, a vint de juny de mil nou-cents noranta-set.

VISTOS els informes del Tècnic Municipal i del Secretari en relació amb l'estat de seguretat en

que es troba l'edifici situat al carrer Hospital núm. 7 cantonada carrer Migdia, 3, el qual pateix
problemes de despreniments degut al mal estat en que es troba el ràfec ("alero") que s'haurien de

solventar repassant totes les peces en mal estat, així com l'existència d'una finestra que dona al CI

Migdia, 3, la qual està tapiada de material ceràmic que presenta perill de despreniment, i vist el

que determina l'article 84 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, de Règim Juridic de les

Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, posits de manifest a l'interessat

JOAN ROQUE FAYET, 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.

Ho mana i signa el Sr. Josep M. Salvatella i Suñer, Alcalde-President de l'Ajuntament de Llançà,
en la data al principi assenyalada, davant meu, el Secretari que dóno fe.

El Secretari

Av. Europa n.O 37 • Tel. 972/380181 • Fax 972/381258 • 17490 LLANÇA
Registre d'Entitats Locals: 01170926
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<Q!> AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDAj

D E e RET .- A la vila de Llançà, a vint de juny de mil nou-cents noranta-set.

VISTOS els informes del Tècnic Municipal i del Secretari en relació amb l'estat de seguretat en

que es troba l'edifici situat al carrer La Unió, 16, el qual pateix problemes de despreniments degut
al mal estat en que es troba la façana, i vist el que determina l'article 84 de la Llei 30/1992 de 26

de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu
Comú, posits de manifest a l'interessat JOSÉ DURAN REINA, 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.

Ho mana i signa el Sr. Josep M. Salvatella i Suñer, Alcalde-President de l'Ajuntament de Llançà,
en la data al principi assenyalada, davant meu, el Secretari que dóno fe.

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



� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

DEC RET .- A la vila de Llançà, a vint de juny de mil nou-cents noranta-set.

VISTOS els informes del Tècnic Municipal i del Secretari en relació amb l'estat de seguretat i

salubritat en que es troba l'edifici situat al carrer Mora, 28, en el qual existeix un llindà d'una

obertura perillós, i a més, cal reparar la façana repassant els elements perillosos de la mateixa, així

com també caldria treure la runa existent a l'interior de la vivenda i sanejar la zona, i vist el que
determina l'article 84 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les

Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, posi's de manifest a l'interessat
RAFAEL FABREGA XAUBET i als HEREUS DE FRANCESC FABREGA XAUBET, el

procediment iniciat per restablir les condicions de seguretat i salubritat de l'immoble.

Els interessats, durant el termini de DEU DIES podran al.legar i presentar els documents i

justificacions que estimin pertinents.

Ho mana i signa el Sr. Josep M. Salvatella i Suñer, Alcalde-President de l'Ajuntament de Llançà,
en la data al principi assenyalada, davant meu, el Secretari que dóno fe.

El Secretari

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



� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPOROÀ)

D E e RET ,- A la vila de Llançà, a vint de juny de mil nou-cents noranta-set.

Vist l'informe emès pels Serveis Tècnics Municipals, en el que fa constar que la parcel.la
situada al carrer La Farella núm. 2A, propietat del Sr, JOAN PIFERRER POMAREDA, es

troba plena de malesa amb alt perill i rise d'incendi,

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

seguretat, salubritat i ornat públic,

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

HARESOLT:

REQUERIR al Sr. JOAN PIFERRER POMAREDA perquè en el termini d'UN MES a

comptar des de la data de rebuda de la notificació de la present resolució, procedeixi a netejar
l'esmentat terreny,

ADVERTIR al Sr. JOAN PIFERRER POMAREDA que en el cas d'incompliment del requerit,
procedirà a fer-ho aquest Ajuntament pels corresponents Serveis, fent ús del sistema

d'execució subsidiària amb les despeses a càrrec del requerit.

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

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

que certifico,

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

DEC RET .- A la vila de Llançà, a vint de juny de mil nou-cents noranta-set.

VISTOS els informes del Tècnic Municipal i del Secretari en relació amb l'estat de seguretat i
salubritat en que es troba l'edifici situat al carrer Afora, 28, en el qual existeix un llindà d'una
obertura perillós, i a més, cal reparar la façana repassant els elements perillosos de la mateixa, així
com també caldria treure la runa existent a l'interior de la vivenda i sanejar la zona, i vist el que
determina l'article 84 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, posi's de manifest a l'interessat
FRANCESC FABREGA i BOSCH, el procediment iniciat per restablir les condicions de
seguretat i salubritat de l'immoble.

El Secretari

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

Ho mana i signa el Sr. Josep M. Salvatella i Suñer, Alcalde-President de l'Ajuntament de Llançà,
en la data al principi assenyalada, davant meu, el Secretari que dóno fe.



<@> AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

El Secretari

DEC RET .

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

VISTOS els informes del Tècnic Municipal i del Secretari en relació amb l'estat de seguretat en

que es troba l'edifici situat al carrer Castellar, 24, en el qual existeixen problemes d'oxidació i

fisures produides per l'oxidació la qual cosa pot originar despreniments de runes, a més, també
caldria pintar la façana la qual es troba en molt mal estat de conservació, i vist el que determina
l'article 84 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions

Públiques i del Procediment Administratiu Comú, posits de manifest a l'interessat PILAR CARRE

COLL, 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.

Ho mana i signa el Sr. Josep M. Salvatella i Suñer, Alcalde-President de l'Ajuntament de Llançà,
en la data al principi assenyalada, davant meu, el Secretari que dóno fe.

Av. Europa, nº 37 - Tel. 972 / 3801 81 - Fax 972/381258 - 17490 LLANÇÀ
Registre d'Entitats Locals: 01170926
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� AJUNTAMENT DE LLANÇA (AlTEMPORDA)

DEC RET .- A la vila de Llançà, a vint de juny de mil nou-cents noranta-set.

VISTOS els informes de la Policia Municipal, de l'Arquitecte Assessor- Municipal i del Secretari

en relació amb l'estat de seguretat en que es troba l'edifici situat al carrer Muralla, 6, el qual pateix
problemes de despreniments degut al mal estat en que es troba la façana, i vist el que determina
l'article 84 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions

Públiques i del Procediment Administratiu Comú, posi's de manifest a l'interessat JOAQUIM
CLAUSELLS PERNAL, 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.

Ho mana i signa el Sr. Josep M. SalvateIla i Suñer, Alcalde-President de l'Ajuntament de Llançà,
en la data al principi assenyalada, davant meu, el Secretari que dóno fe.

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

DEC RET .

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

VISTOS els informes de la Policia Municipal, de l'Arquitecte-Assessor Municipal i del Secretari

en relació amb l'estat de seguretat en que es troba l'edifici situat al carrer Muralla, 12, el qual
pateix problemes de despreniments degut al mal estat en que es troba la façana, i vist el que

determina l'article 84 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les

Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, posits de manifest a l'interessat

HEREUS DE MARTI POCH MALLOL, 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.

Ho mana i signa el Sr. Josep M. Salvatella i Suñer, Alcalde-President de l'Ajuntament de Llançà,
en la data al principi assenyalada, davant meu, el Secretari que dóno fe.

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



<!IJ> AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALT EMPORDÀ)

DEC RET .- A la vila de Llançà, a vint-i-tres de juny de mil nou-cents noranta-set.

Vist l'informe emès pels Serveis Tècnics Municipals, en el que fa constar que la parcel.la
situada entre els carrers Almadraba, Avgda. Carboneres i Tarragona, propietat del Sr. PERE

DEUSEDAS BURGELL, es troba plena de malesa amb alt perill i rise d'incendi.

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

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

HARESOLT:

REQUERIR al Sr. PERE DEUSEDAS BURGELL perquè en el termini d'UN MES a comptar
des de la data de rebuda de la notificació de la present resolució, procedeixi a netejar
l'esmentat terreny.

ADVERTIR. al Sr. PERE DEUSEDAS BURGELL que en el cas d'incompliment del requerit,
procedirà a fer-ho aquest Ajuntament pels corresponents Serveis, fent ús del sistema
d'execució subsidiària amb les despeses a càrrec del requerit.

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

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

Av. Europa, nº 37 - Tel. 972/3801 81 - Fax 972 /381258 - 17490 LLANÇÀ
Registre d'Entitats Locals: 01170926
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AJUNTAMENT DE LLANÇA (ALT EMPORDÀ)

"DECRET.- A la vila de Llançà, a vint-i-cinc de juny de mil nou-cents noranta-set.

VIST l'informe emès per l'Arquitecte-Assessor Municipal i pel Secretari, en relació a la
construcció d'una barbacoa en el balcó del primer pis porta B del CI Penedès, 1, sense la

preceptiva llicència municipal, i vist el que determina l'article 84 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, aquesta Alcaldia HA RESOLT:

POSAR DE MANIFEST a l'interessat, Sr. Marciano Gallardo Masdeu, el procediment iniciat
sobre la legalitat urbanística, informant-lo que durant el termini de quinze dies podran
consultar l'expedient que es tramita per la suspensió d'obres realitzades i al.legar i presentar els
documents que estimin pertinents.

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

Av. Europa, nº 37 - Tel. 972/3801 81 - Fax 972/381258 - 17490 LLANÇÀ
Registre d'Entitats Locals: 01170926



� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

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.

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

Vist l'escrit formulat per la Comunitat de Propietaris de l'edifici denominat DOÑANA
VILLAGE, situat a I'Avgda. Mestral núm. 37, en el que fan constar que la parcel.la situada a

I'Avgda. Mestral núm. 41, propietat de la Sra. CRISTINA FORNIELES GALLARDO, es

troba plena de malesa amb alt perill i rise d'incendi.

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

HARESOLT:

REQUERIR a la Sra. CRISTINA FORNIELES GALLARDO perquè en el termini d'UN MES
a comptar des de la data de rebuda de la notificació de la present resolució, procedeixi a

netejar l'esmentat terreny.

ADVERTIR a la Sra. CRISTINA FORNIELES GALLARDO que en el cas d'incompliment
del requerit, procedirà a fer-ho aquest Ajuntament pels corresponents Serveis, fent ús del
sistema d'execució subsidiària amb les despeses a càrrec del requerit.

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

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

Davant meu

EL SECRETARI,

Av. Europa, nº 37 - Tel. 972/3801 81 - Fax 972 / 381258 - 17490 LLANÇÀ
Registre d'Entitats Locals: 01170926



� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

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

Vist l'escrit formulat per la Comunitat de Propietaris de l'edifici denominat DOÑANA
VILLAGE, situat a I'Avgda. Mestral núm. 37, en el que fan constar que la parcel.1a situada a

I'Avgda. Mestral núm. 39, propietat del Sr. JOAN SALVAT i SOLER, es troba plena de
malesa amb alt perill i rise d'incendi.

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

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

HARESOLT:

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

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

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

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

L'ALCALDE,

Av. Europa, nº 37 - Tel. 972/3801 81 - Fax 972 / 381258 - 17490 LLANÇÀ
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<í!t> AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALT EMPORDÀ)

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

Vist l'escrit formulat per la Comunitat de Propietaris de l'edifici denominat COLOMER 25-27,
en el que fan constar que la parcel.1a situada al carrer El Colomer núm. 25, propietat de
GAELCO S.A., es troba plena de malesa amb alt perill i rise d'incendi.

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

seguretat, salubritat i ornat públic,

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

HARESOLT:

REQUERIR a GAELCO S, A perquè en el termini d'UN MES a comptar des de la data de
rebuda de la notificació de la present resolució, procedeixi a netejar l'esmentat terreny.

ADVERTIR a GAELCO S.A. que en el cas d'incompliment del requerit, procedirà a fer-ho

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

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

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

que certifico.

Av. Europa, nº 37 - Tel. 972/3801 81 - Fax 972/381258 - 17490 LLANÇÀ
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� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALT EMPORDÀ)

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

Vist l'escrit formulat pel Sr. Josep Gayolà Rigau i 18 persones més del carrer Fages de
Climent, en el que fan constar que la parcel.la situada a I'Avgda. L'Argilera núm. 10, propietat
del Sr. JOSEP COMPANY i MOLAR, es troba plena de malesa amb alt perill i rise d'incendi.

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

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

HARESOLT:

REQUERIR al Sr. JOSEP COMPANY i MOLAR perquè en el termini d'UN MES a comptar
des de la data de rebuda de la notificació de la present resolució, procedeixi a netejar
l'esmentat terreny.

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

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

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

Davant meu

EL SECRETARI,
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� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALT EMPORDÀ)

DEeRE T.-

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

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

periode de cobrament dels impostos municipals.

VISTES les atribucions conferides en l'article 53.2 de la Llei 39/1988 de 28 de desembre,
reguladora de les Hisendes Locals, aquesta Alcaldia HA RESOLT:

Ir. CONCERTAR una operació de tresoreria amb el BANC BILBAO VIZCAYA, amb les

característiques següents:

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 l/lO % (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 política Financera, amb tramesa

del model CS a què fa referència l'article 2.1 de l'annex 1 de l'Ordre de 21-3-1995 sobre

desplegament del Decret 9471995 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.

Av. Europa, n9 37 - Tel. 972/3801 81 - Fax 972 / 381258 - 17490 LLANÇÀ
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� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALT EMPORDÀ)

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

VIST l'informe emès a Figueres per la Ponència Tècnica en data 08-05-97, en tràmit de

qualificació de la sol.licitud de llicència municipal incoada pel Sr. Francisco Jimenez Etero, per a

l'obertura d'un SALÓ ESPORTIU al CI Ebre, 6 de Llançà, segons el qual hom procedeix a

qualificar l'esmentada activitat com a potencialment molesta, informam-la favorablement, aquesta
Alcaldia,

DECRETA:

Primer.- CONCEDIR a FRANCISCO JIMENEZ ETERO llicència d'instal.lació per a

l'obertura d'un SALÓ ESPORTIU al CI Ebre, 6.

Segons.- CONDICIONAR l'esmentada llicència a les següents MESURES CORRECTORES::

- Les assenyalades pels tècnics municipals.

En cap cas es podrà començar a exercir l'activitat abans d'baver-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,
així com els corresponents certificats de reacció o de comportament al foc de classes M-O o M-l
de totes les moquetes, cortines, tapisseries i demes materials d'acabat i decoració fàcilment
inflamables.

El Secretari

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

corresponguin i esteneu l'oportuna llicència.

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

que certifico. Signatures L'ALCALDE, davant meu. EL SECRETARIli .
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� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

IIDECRET.- A la VIla de Llançà, a tres de juliol de mil nou-cents noranta-set.

VIST rescrit del Sr. Francesc Fàbrega Bosch, en representació de la CONFRARIA DE
PESCADORS DE LLANÇÀ de data 02.07.1997, on sol.licita autorització municipal per poder
realitzar els Focs d'Artifici el dia 19 de juliol d'enguany amb motiu de les Festes del Carme,
aquesta alcaldia HA RESOLT:

CONCEDIR al Sr. Francesc Fàbrega Bosch, en representació de la CONFRARIA DE
PESCADORS del Port de Llançà, llicència en el que és competència municipal per realitzar el
llançament de focs d'artifici en el Castellar amb motiu de les Festes de Nostra Sra. del Carme.

CONDICIONAT a la presentació de còpia de la pòlissa de l'assegurança que cobreixi la
responsabilitat civil durant l'acte que s'autoritza.

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. Signatures:
L'ALCALDE.= Davant meu, EL SECRETARI, rubricats."

)
l
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AJUNTAMENT DE LLANÇA (ALT EMPORDÀ)
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DECRET.-

A la vila de Llançà, a vuit de juliol de mil nou-cents noranta-set.

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 "......................................................... 211.938 Ptes.
* Pressupost Patronat de Turisme 80.819 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.

L'
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AJUNTAMENT DE LLANÇA (ALT EMPORDÀ)

D E e RET.- A la Vila de Llançà, a vuit de juliol de mil nou-cents noranta-set.

VISTES les so1.licituds per instal.lar atraccions durant les festes de Nostra Sra. del Carme, del14
al20 de juliol d'enguany, i atesa la limitació de l'espai disponible a tal efecte, aquesta ALCALDIA
HARESOLT:

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 superficie real que ocupin segons medició que realitzaran els Serveis
corresponents:

1) GARCIA VAZQUEZ, RAFAEL - Xurreria de 7 x 3 m. i Patatera de 2 x 1 m.

2) BORGES BROSA, MIQUEL - Escalextric de 10x 4 m.

3) OLOT PARK, S.C. - Dragó de 150 m2.
4) MASGRAU BERNATALLADA, LLUIS - Tómbola de 12 x 3 m. i Pesca mecànica de 8 x 3 m.

5) ROMAN SOLANA, LUIS - Tómbola de 6 x 3 m.

6) RUIZ ROSA, JOANA - Venda de fruits secs de 6 x 1 m.

7) VIADER SERRA, OCTAVI - Cursa de Camells de 9 x 4 m. i Pesca Mecànica de 8 x 3 m.

8) ROMAN GlVERNAU, mAN - Tómbola de 8 x 3 m.

9) PRAT ESTEVA, M. LLUÏSA - Aerobaby infantil de 8 ro. de diàmetre, Tir de 10 x 3 m. i Pesca
de 5 x 3 m.

10) ROS PINSACH, JOSEP - Venda de fruits secs de 4 x 3 m.

11) VALÉN ESTUPIÑA, ELISENDA - Tir de 8 x 3 m.

12) RAUL PEREIRA, FRANCISCO-Volador de 7 m.de diàmetre, Tir de 6x3 m.,Pesca de 3x3 m.

l3) MARTÍ DELOYO, MIQUEL - Dragó de 14 m. de diàmetre i Llits elàstics de 10 x 8 m.

14) AVILA, MARIANA - Venda de creps - 2 m.

15) CODINA FORT, MANEL - Venda de bijuteria - 3 m.

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.1icitants que seguidament es
relacionen, per manca d'espai disponible:

· Amadeo Fortea Plumed
- Armindo Augusto Dos Santos
- David Notario Brauman
· Fatima Careiro Dos Santos
· Juan Carlos Aurara Pereira
· Juan Dos Anjos
· Martin Capell Sada
· AD. AL. AN. GROUP, S.L.
· Joaquin Alipio Pereira
· Marisol Alipio Pereira

Av.Europa,nº37 - Te1.972/380181 - Fax972/381258 - 17490LLANÇÀ
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AJUNTAMENT DE LLANÇA (ALT EMPORDÀ)

- Associació Artesans i Creadors Sant Jordi
- Marcos Orus Ginesta
- Ahmed El Hajji
- Atraccions SADA, S.L.
- Santiago Piriz Faceda
- Joaquin Dos Anjos Dos Anjos
- José Maria Dos Anjos
- José Dos Anjos

Ho mana i signa el Sr. Josep M. Salvatella i Suñer, Alcalde-President de l'Ajuntament de Llançà,
en la data abans assenyalada, davant meu, el Secretari que dono fe.

Signatures
L'AL ALDE
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@> AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALT EMPOROÀI

D E e RET.- A la Vila de Llançà, a setze de juliol de mil nou-cents noranta-set.

...
,..

..
-

VISTA la sol.licitud del Sr. Joan Baus Ayats de data 14 de juliol d'enguany, amb Registre
d'Entrada núm. 2922, demanant llicència de primera utilització de la vivenda de l'Av. Reina

Fabiola, s/n, i VIST l'informe dels Serveis Tècnics Municipals, aquesta ALCALDIA HA

RESOLT:

CONCEDIR al Sr. Joan Baus Ayats, llicència municipal de primera utilització de la vivenda
situada a l'Av. Reina Fabiola, núm. 32 habitatge B, corresponent al projecte tècnic redactat per
l'Arquitecte Sr. Josep Ros Casadevall, visat pel Col.legi d'Arquitectes de Catalunya amb el núm.

95402213, en data 28.08.1995 i Certificat final d'obra expedit pels Tècnics directius de l'obra amb
data 04.07.1997 i visat en data 08.07.1997. Expt. 111195.

Ho mana i signa el Sr. Josep M. Salvatella i Suñer, Alcalde-President de l'Ajuntament de Llançà,
en la data abans assenyalada, davant meu, el Secretari que dono fe .
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AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

"D E CRE T.- A la vila de Llançà, a disset de juliol de mil nou-cents noranta-set.

D'acord amb l'informe emès per l'Arquitecte Assessor Municipal en data 15.07.1997, en

relació a la instal.lació d'un SALÓ ESPORTIU al carrer Ebre, 6, del qual n'és titular el Sr.
FRANCISCO JIMENEZ ETERO.

DECRETO:

Primer.- ATORGAR llicència municipal d'OBERTURA i FUNCIONAMENT de
l'activitat de SALÓ ESPORTID al CI Ebre, 6, pel fet d'haver-se complert els requisits i

adoptat les mesures correctores adeqüades.

Segon.- Comunicar aquest decret a la Ponència Tècnica Comarcal de l'Alt Empordà i als
Serveis Territorials del Joc i de l'Espectacle.

Ho mana i signa en Josep M. SalvateIla i Suñer, Alcalde-President de l'Ajuntament de Llançà,
en el lloc i data al principi assenyalats, davant meu, el Secretari que certifico.= �SF
L'Alcalde-President.= Davant meu, El Secretari, rubricats."

L'AL ALDE
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AJUNTAMENT DE LLANÇA (ALT EMPORDÀ)

DEC RET

A l a Vila de Llançà, a vint-i-un de juliol de mil nou-cents
noranta-set.

VISTA l'acta aixecada pel Tribunal Qualificador del concurs
oposició d'una plaça d'Ordenança, realitzat el dia 9 de juliol de
1997, aquesta Alcaldia ha resolt:

1r.- NOMENAR la senyora BELEN RODRIGUEZ i GUILLEN, funcionària en

propietat de la plantilla d'aquest Ajuntament, Grup E, Escala
administració general, subescala subal tern, categoria agutzi 1-
Ordenança, amb els drets i deures que comporta el càrrec, i
hauran de prendre possessió del càrrec en el termini de trenta
dies.

I

2n.- COMUNICAR el present acord al Registre de Personal, a Inter
venció, i a Dipositaria, per la seva efectivitat, així com
donar-los d'alta a la Tresoreria General de la Seguretat Social,
Secció Funcionaris de nou ingrés.

3r.- PUBLICAR el nomenament al D.O.G.C. i B.O.E.

Ho mana i signa el Sr.JOSEP M. SALVATELLA i SUÑER, Alcalde
President de Llançà, en l a data abans indicada, davant meu, el
Secretari, que dono fe.
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"D E e RE T.- A la vila de Llançà, a vint-i-dos de juliol de mil nou-cents noranta-set.

D'acord amb l'informe emès per l'Arquitecte Assessor Municipal en data 22.07.1997, en

relació a la insta1.lació d'una ROSTISSERIA al carrer Nicolás Salmerón, 26, del qual n'és
titular el Sr. JORGE ROGELIO DE CASTRO CAPELO.

Primer.- ATORGAR Uicència municipal d'OBERTURA i FUNCIONAMENT de
l'activitat de ROSTISSERIA al CI Nicolás Salmerón, 26, pel fet d'haver-se complert els
requisits i adoptat les mesures correctores adeqüades.

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. II

•

� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ IALTEMPORDÀ)

DECRETO:

Segon.- Comunicar aquest decret a la Ponència Tècnica Comarcal de l'Alt Empordà.
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� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

DECRET.-

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

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 523.387 Ptes.

* Pressupost Patronat de Turisme 25.035 Ptes.

* Pressupost Patronat de Casal del Pensionista 20.921 Ptes.

* Pressupost Patronat d'Esports 112.934 Ptes.
* Pressupost Patronat Museu Aquarel.la 26.346 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.
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AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALT EMPORDÀ)

"D EC RE T.- A la vila de Llançà, a vint-i-quatre de juliol de mil nou-cents noranta-set.

D'acord amb l'informe emès per l'Arquitecte Assessor Municipal en data 22.07.1997, en

relació a l'AMPLIACIÓ PARC ATRACCIONS a l'Av. Pau Casals, 3-11, del qual n'és

titular EL CAMP, S.C.

DECRETO:

Primer.- ATORGAR llicència municipal d'OBERTURA i FUNCIONAMENT de
l'activitat d'AMPLIACIÓ PARC ATRACCIONS a l'Av. Pau Casals, 3-11, pel fet d'haver-se

complert els requisits i adoptat les mesures correctores adeqüades.

Segon.- CONDICIONAT al compliment dels nivells de sonoritat establerts per les Ordenances

Municipals de Policia i Bon Govern, així com de l'horari de tancament que determina el

Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya.

Tercer.- Comunicar aquest decret a la Ponència Tècnica Comarcal de l'Alt Empordà i al

Departament de Governació, Servei del Joc i 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."
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� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

D E e RET .- A la vila de Llançà, a vint-i-quatre de juliol de mil nou-cents noranta-set,

VISTOS els informes de la Policia Municipal fent constar que les nits del 21 al 22 de juliol i 23 al
24 de juliol d'enguany, en el recinte obert de l'Hostal Maria Teresa, des de les 24h. a la Ih, 15'

aproximadament, es produia música en viu per l'actuació d'una orquestra que ocasionava
molèsties als veins, la qual no disposava de llicència municipal.
VIST l'article 9 de la Llei sobre policia de l'espectacle, les activitats recreatives i els establiments
públics, aquesta Alcaldia HA RESOLT:

Ir. REQUERIR al titular de l'Hostal Maria Teresa perquè s'abstingui de fer qualsevol actuació
musical en espais oberts sense la corresponent llicència municipal, amb l'advertència que en cas

d'incompliment, es tramitarà l'expedient corresponent per qualificació de la falta i imposició de les
sancions que corresponguin si s'escau.

2n. INFORMAR a l'Hostal Maria Teresa que les sol.licituds de llicència, de caràcter potestatiu,
hauran de cursar-se amb antelació suficient per poder donar compliment als tràmits reglamentaris.

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

ellloc i data al principi assenyalat, davant meu, el Secretari que certifico.
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t AJUNTAMENT DE LLANÇÀ IALTEMPOROÀ)

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

VIST l'expedient incoat per determinar les condicions de seguretat en relació amb la caiguda
de material de la façana de la finca situada al carrer Muralla núm. 12.

ATÈS que en el tràmit de vista i audiència als interessats en l'expedient, s'ha presentat escrit

d'ale.legacions del Sr. Jaume Guisset i Poch a.legant essencialment que a conseqüència de
l'avís que va fer-li l'Ajuntament el 21-11-1996, va realitzar els treballs necessaris sense que
quedés a la façana res que pogués ocasionar perill pels vianants, per la qual cosa creu que

l'Ajuntament s'ha equivocat d'edifici.

VIST l'informe de l'Arquitecte Assessor Municipal, en el que fa constar que tot i que vàren
fer-se determinades reparacions, continua existint perill de despreniment de remolinat, i vist
l'acord de la Comissió de Govern del dia 22-07-1997, aquesta Alcaldia,

HARESOLT:

Primer.- ORDENAR al Sr. JAUME GUISSET i POCH, propietari de la finca situada al carrer

Muralla núm. 12 d'aquest Municipi perquè en el termini de vint dies procedeixi a rascar i
deixar les parts d'arrebosat ben adherides, eliminant les que es troben soltes.

Segon.- 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 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.

e-President,
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Davantmeu
EL SECRETARI,

,

AJUNTAMENT DE LLANÇA (ALT EMPORDÀ)

DEC RET .

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

Vist l'informe emès pels Serveis Tècnics en data 30-07-97, en el que es fa constar que la

parcel.la situada al carrer Fenolleda núm. 2, propietat de la Sra. HENRIETTE

TREMOUILLES, es troba plena de malesa amb alt perill i rise d'incendi.

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

seguretat, salubritat i ornat públic.

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

HARESOLT:

REQUERIR a la Sra. HENRIETTE TREMOUILLES perquè en el termini d'UN MES a

comptar des de la data de rebuda de la notificació de la present resolució, procedeixi a netejar
l'esmentat terreny.

ADVERTIR a la Sra. HENRIETTE TREMOUILLES que en el cas d'incompliment del

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

COMPLEIXI'S la resolució anterior i notifiqui's en forma legal a l'interessat.
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@> AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

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

Vist l'informe emès pels Serveis Tècnics en data 30-07-97, en el que es fa constar que la

parceLla situada a la Ctra. Port de la Selva núm. 4, propietat de la Sra. MERCEDES
CARRERAS OLIVET, es troba plena de malesa amb alt perill i rise d'incendi.

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

seguretat, salubritat i ornat públic.

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

HARESOLT:

REQUERIR a la Sra. MERCEDES CARRERAS OLIVET perquè en el termini d'UN MES a

comptar des de la data de rebuda de la notificació de la present resolució, procedeixi a netejar
l'esmentat terreny.

ADVERTIR a la Sra. MERCEDES CARRERAS OLIVET que en el cas d'incompliment del

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

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

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

que certifico.
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@> AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

DECRET.-

A Llançà, trenta-u de juliol de mil nou-cents noranta-set.

VIST el recurs de reposició interposat pel Sr. MANUEL ARELLANO HOSPITAL actuant en

nom i representació del BANCO PUPULAR ESPAÑOL, S.A., registrat en aquestes
dependències en data 2.07.1997 amb número de registre d'entrades 2763, contra la derivació

de l'acció tributària per afecció de finques, en relació a deutes de l'anterior propietaria en

concepte de I.B.I. dels exercicis 1993, 1994, 1995 i 1996.

RESULTANT que el recurrent basa esencialment el seu recurs:

a) Que el Banco Popular va adjudicar-se les finques a que fa referència l'expedient, en virtud

de procediment hipotecari seguit contra la Sra. MARIA ROSA CANALS LLASTARRY, per
la qual cosa en principi no es subjecte passiu de les liquidacions que es puguin haver devengat
amb anterioritat a l'any 1996.

b) Que l'article 76 de la Llei d'Hisendes Locals contempla l'afecció dels bens immobles al

pagament de l'ml, però que aquesta haurà de fer-se per derivació de acte tributari notificat

reglamentàriament i que el cobrament haurà de dirigir-se pels deutes de l'any natural en que
s'exercita l'acció administrativa i l'immediat anterior.

c) Que la responsabilitat de l'adquirent es subsidiària i només serà exigible una vegada hagi
estat declarat fallit el deutor principal. També existeix un defecte formal per no haver-se

concedit el tràmit d'audiència prèvia
d) A cada liquidació notificada s'aplica una quota fixa en concepte de canvi de nom en el

cadastre sense fer referència al precepte legal en que es basa.l'Ajuntament pel seu cobrament.

ATES que l'article 37.4 de la Llei 230/1963, de 28 de desembre, General Tributària, determina

que la derivació de l'acció administrativa requereix un acte administratiu previ, que serà

notificat reglamentariament, i quina circumstància no s'ha produït en el present expedient

ATES que l'article 63.2 de la Llei 30/992, de 26 de novembre, de règiment juridico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo comun assenyala que el defecte

de forma només determinarà l'anulabilitat quan l'acte no disposi dels requisits formals

indespensables per aconseguir la seva finalitat o doni lloc a la indefensió dels interessats,
aquesta Alcaldia, HA RESOLT:

DECLARAR la nulitat de -la Resolució de data 12.06.1997 declarant la responsabilitat
solidària al BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. en relació de l'IMPOST SOBRE BÈNS
IMMOBLES dels exercicis 1993 a 1996, corresponents a les finques que a continuació es

relacionen i que anteriorment eren a nom de la Sra. ROSA M. CANALS' I LLASTARRI, per
considerar que en la tramitació de l'expedient s'ha ornés el requisit formal de tràmit d'audiència
a que fa referència l'article 37.4 de la L.G.T. Tot això sens perjudici d'iniciar si escau, nou

procediment d'afecció de finques al pagament de deutes pendents de I'I.B.I.
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� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

DECRET.-

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

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

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 304.817 Ptes.

* Pressupost Patronat de Casal del Pensionista 13.200 Ptes.

* Pressupost Patronat d'Esports 14.927 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,
ELSECRETARI
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AJUNTAMENT DE LLANÇA (ALT EMPORDÀ)

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

Vist l'informe de data 1-8-97 emès per la Policia Local, en el qual es posa de manifest que la
parcel.la situada al CI Canigó núm. 3 cantonada CI Narcís Monturiol núm. 2, propietat de la
Sra. M" ROSA GRANOLLERS PALMARI, es troba plena de malesa amb alt perill i rise
d'incendi.

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

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

HARESOLT:

REQUERIR a la Sra. Ma ROSA GRANOLLERS PALMARI perquè en el termini d'UN MES
a comptar des de la data de rebuda de la notificació de la present resolució, procedeixi a

netejar l'esmentat terreny.

ADVERTIR a la Sra. M" ROSA GRANOLLERS PALMARI que en el cas d'incompliment del
requerit, procedirà a fer-ho aquest Ajuntament pels corresponents Serveis, fent ús del sistema
d'execució subsidiària amb les despeses a càrrec del requerit.

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

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

Davant meu ri
EL SECRETARI, AcM.
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� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

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

Vist l'escrit formulat per la Comunitat de Propietaris de l'edifici Av. Reina Fabiola, 20-22,
situat a I'Avgda. Reina Fabiola núm. 20-22, en el que fan constar que la parcel.la situada al
carrer Ramon Muntaner núm. 11, propietat del Sr. JOAN SALVAT i SOLER, es troba plena
de malesa amb alt perill i rise d'incendi.

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

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

terreny.

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

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

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

que certifico.
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QY> AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

* Pressupost Ajuntament 358.764 Ptes.

* Pressupost Patronat de Turisme 65.975 Ptes.

* Pressupost Patronat Museu Aquarel.la 46.045 Ptes.

DECRET.-

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

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:

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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DECRETA:

•

� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

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

VIST l'informe emès a Figueres per la Ponència Tècnica en data 07-08-97, en tràmit de

qualificació de la sol.licitud de llicència municipal incoada pel Sr. Francisco Perez Robledillo, per
a l'obertura d'un TALLER DE MANYERIA al CI Sant Pere de Roda, 23 de Llançà, segons el

qual hom procedeix a qualificar l'esmentada activitat com a potencialment molesta, informant-la

favorablement, aquesta Alcaldia,

Primer.- CONCEDIR a FRANCISCO PEREZ ROBLEDILLO Uicència d'instal.lació per a

l'obertura d'un TALLER DE MANYERIA al CI Sant Pere de Roda, 23.

Segons.- CONDICIONAR l'esmentada llicència a les següents MESURES CORRECTORES::

- Les assenyalades pels tècnics municipals.

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

comprovació favorable.

Per obtenir aquesta acta el peticionari haurà de sol.licitar de l'Ajuntament que efectui l'oportuna
visita d'inspecció. A la sol.licitud s'acompanyarà una certificació del Tècnic Director de les obres i

instal.lacions, en la que s'especifiqui la conformitat de les mateixes a la llicència que les ampara.

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

corresponguin i esteneu l'oportuna llicència.

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

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

.
/
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"DECRET.-A la Vila de Llançà, a vint-i-vuit d'agost de mil nou-cents noranta-set.

VISTA la instància del Sr. Josep Maria Suarez Girbal sol.licitant la declaració d'estat ruinós de

l'edifici situat al carrer La Unió, número 1, procedeix l'inici del procediment a que fa referència
l'article 253 de la Llei 1/1990 de 12 de juliol, pel qual s'aprova la refosa dels textes legals
vigents a Catalunya en matèria urbanística i els articles 19 a 28 del Reial Decret 2187/1978 de
23 de juny, pel qual s'aprova el Reglament de Disciplina urbanística. En conseqüència, posits
de manifest als moradors i titulars dels drets reals sobre l'immoble, donant- li trasllat literal dels

informes tècnics, perquè en el termini de quinze dies al.leguin i presentin per escrit els
documents i justificacions que estimin pertinents en defensa dels seus drets.

Ho mana i signa el SrJOSEP 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"

El Secretari
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AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALT EMPORDÀ)

"DECRET.-A la Vila de Llançà, a vint-i-u d'agost de mil nou-cents noranta-set.

VIST l'informe emès per la Policia Local en data 4 d'agost d'enguany, en relació amb l'horari
de tancament i funcionament de la sala de festes "Cuásar", i especialment el comunicat núm.

0644, de la nit del 02 al 03/08/97, on es fa constar que a les 5 hores 30 minuts tenien música i

hi havien persones al seu interior, aquesta Alcaldia

HARESOLT:

Ir. REQUERIR al Sr.ANTONIO CORTES APARICIO com a gerent de la Sala de Festes

Cuasar, perquè s'ajusti a la normativa establerta en relació als nivells sonors dels establiments

públics i horaris de tancament.

2n.- ADVERTIR al Sr. CORTES que en cas de reincidència s'iniciarà el corresponent
expedient sancionador.

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'ALCALDE. Davant meu, El Secretari. Rubricats"
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AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALT EMPORDÀ)

"DECRET.- A la Vila de Llançà, a vint-i-cinc d'agost de mil nou-cents noranta-set.

VIST l'informe de la Recaptadora Municipal en relació amb els deutes que té pendents en aquest
Ajuntament, la Sra. Rapheline Annunziata.

ATÈS que consultats els antecedents obrants en aquestes dependències, la Sra. Rapheline
Annunziata, ve ocupant la vía pública mitjançant terrassa tancada, situada al Passeig Marítim, I,
sense la corresponent llicència municipal d'ocupació, aquesta alcaldia HA RESOLT:

Ir. INICIAR expedient per tal de desmontar i retirar tots els elements d'ocupació de la vía pública
situats al Passeig Maritim, l, corresponent a l'establiment anomenat "LE PROVENÇAL".

Zn. POSAR de manifest l'expedient als interessats perquè en el termini de deu dies puguin 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. Signatures:
L'ALCALDE.= Davant meu, EL SECRETARI, rubricats."
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AJUNTAMENT DE LLANÇA (ALT EMPORDÀ)

DECRET.-

A la vila de Llançà, a dos de setembre de mil nou-cents noranta..set.

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 770.192 Ptes.

* Pressupost Patronat d'Esports 114.721 Ptes.

* Pressupost Patronat Museu Aquarel.la 16.286 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

acetal.
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AJUNTAMENT DE LLANÇA (ALT EMPORDÀ)

"DECRET.-A la Vila de Llançà, a tres de setembre de mil nou-cents noranta-set.

VISTA la denúncia formulada pels veins del CI Argilera 3 i 5 en data 16.08.1997, on fan
constar que el veí que habita la planta baixa del CI Argilera, 3 ha realitzat una tanca amb
materials diversos i a més perillosos i VIST l'informe de l'Arquitecte Assessor Municipal que
corrobora la queixa dels veins, apuntant quedita tanca acaba amb una sèrie de barres d'acer

perilloses i que s'ha realitzat sense el corresponent permís municipal, aquesta Alcaldia HA
RESOLT:

-

lr.- REQUERIR al propietari Sr. Ramiro Lafont Cotonat i alllogater Sr. Roberto Muther de

l'apartament del CI Argilera, 3, Baixos 3r., per tal que en el termini de quinze dies comptats
des de la data de rebuda de la notificació de la present resolució, procedeixin a desmuntar la
tanca feta amb materials de desfet per tal d'evitar danys o accidents.

2n.- ADVERTIR al Sr. Ramiro Lafont Cotonat i al Sr. Roberto Muther que en cas

d'incompliment per la seva part, procedirà a fer-ho aquest Ajuntament pels corresponents
Serveis, fent ús del sistema d'execució subsidiària amb les despeses a càrrec dels requerits.

En cas de construir una nova tanca, cal sol.licitar l'oportuna llicència municipal, juntament amb
un croquis detallat de l'obra a executar.

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

l'Ajuntament de Llançà, en ellloc i data abans indicats, davant meu, el Secretari, que dono fe.
L'ALCALDE. Davant meu, El Secretari. Rubricats"

El SecretariL'ALCALDE
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Ho mana i signa en Josep M. Salvatella i Suñer, Alcalde-President de l'Ajuntament de Llançà, en

el lloc i data al principi assenyalats, davant meu, la Secretària en funcions que certifica.
L'ALCALDE-PRESIDENT, davant meu, La Secretària en funcions.

ttl

Q]> AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÁ)

DEC RET .

- A la vila de Llançà, a vuit de setembre de mil nou-cents noranta-set.

VIST l'expedient incoat per desmuntar i retirar tots els elements d'ocupació de la via pública
mitjançant terrassa tancada al Passeig Marítim, l.

ATÈS que en el tràmit de vista i audiència als interessats en l'expedient, no s'ha presentat cap
al.legació ni justificació segons consta en el certificat obrant a l'expedient,

Aquesta Alcaldia HA RESOLT:

Ir. ORDENAR a la Sra. Rapheline Annunziata, titular de l'establiment situat al Passeig Marítim,
1, perquè en el termini de DEU DIES retiri tots els elements de la terrassa que ocupa la via

pública.

2n. ADVERTIR a la Sra. Rapheline Annunziata que de no retirar l'ocupació en el termini fixat, 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 en 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'Alcaldia.
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� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

DECRET.-

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

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,
ELSECRETARI

¿u:c_W .

* Pressupost Ajuntament 189.643 Ptes.

* Pressupost Patronat de Casal del Pensionista 10.000 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.
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@> AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

DECRET.-

A la vila de Llançà, a setze de setembre de mil nou-cents noranta-set.

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 . . . 284.143 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,
SECRETARI

Av. Europa, nº 37 - Tel. 972/3801 81 - Fax 972/381258 - 17490 LLANÇÀ
Registre d'Entitats Locals: 01170926



AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALT EMPORDÀ)

"D E CRE T. - A la vila de Llançà, a disset de setembre de mil nou-cents noranta-set.

D'acord amb l'informe emès per l'Enginyer Assessor Municipal en data 08.09.1997, en relació
a l'OBERTURA D'UN SUPERMERCAT a la Ctra. de la Bisbal a Portbou, s/n, Platja de
Grifeu, del qual n'és titular PURIFICACIÓ CAMPS COMA.

DECRETO:

Primer.- ATORGAR llicència municipal d'OBERTURA i FUNCIONAMENT de
l'activitat de SUPERMERCAT a la Ctra. de la Bisbal a Portbou, s/n, pel fet d'haver-se
complert els requisits i adoptat les mesures correctores adequades.

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

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

Av. Europa, nº 37 - Tel. 972/3801 81 - Fax 972/381258 - 17490 LLANÇÀ
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AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALT EMPORDÀ)

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

Vist l'informe emès pels Serveis Tècnics Municipals, en el que fan constar que la parcel.la
situada al carrer La Coma núm. 54, propietat del Sr. JOAN PACAREU i GRANOLLERS, es

troba plena de malesa amb alt perill i rise d'incendi.

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

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

HARESOLT:

REQUERIR al Sr. JOAN PACAREU i GRANOLLERS perquè en el termini d'UN MES a

comptar des de la data de rebuda de la notificació de la present resolució, procedeixi a netejar
l'esmentat terreny.

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

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

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

Davant meu
II rf)EL SECRETARI,� _
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AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALT EMPORDÀ)

DEC RET .

- A la vila de Llançà, a disset de setembre de mil nou-cents noranta-set.

Vist l'informe emès pels Serveis Tècnics Municipals, en el que fan constar que la parcel.la
situada en el carrer Girona núm. 1, propietat del Sr. JOAQUIM POL SANCHEZ, es troba

plena de malesa amb alt perill i rise d'incendi.

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

seguretat, salubritat i ornat públic.

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

HARESOLT:

REQUERIR al Sr. JOAQUIM POL SANCHEZ perquè en el termini d'UN MES a comptar
des de la data de rebuda de la notificació de la present resolució, procedeixi a netejar
l'esmentat terreny.

ADVERTIR al Sr. JOAQUIM POL sÁNCHEZ que en el cas d'incompliment del requerit,
procedirà a fer-ho aquest Ajuntament pels corresponents Serveis, fent ús del sistema
d'execució subsidiària amb les despeses a càrrec del requerit.

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

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

que certifico.

Davant meu /) r: /J
EL SECRETARI, ¡-fCdvf-
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@> AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

DEC RET .

- A la vila de Llançà, a disset de setembre de mil nou-cents noranta-set.

Vist l'informe emès pels Serveis Tècnics Municipals, en el que fan constar que la parcel.la
situada en el carrer Girona núm. 2, propietat del Sr. JOAQUIM POL SANCHEZ, es troba

plena de malesa amb alt perill i rise d'incendi.

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

seguretat, salubritat i ornat públic.

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

HARESOLT:

REQUERIR al Sr. JOAQUIM POL SANCHEZ perquè en el termini d'UN MES a comptar
des de la data de rebuda de la notificació de la present resolució, procedeixi a netejar
l'esmentat terreny.

ADVERTIR al Sr. JOAQUIM POL sÁNCHEZ que en el cas d'incompliment del requerit,
procedirà a fer-ho aquest Ajuntament pels corresponents Serveis, fent ús del sistema

d'execució subsidiària amb les despeses a càrrec del requerit.

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

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

que certifico.

Davant meu Il _

/1)
EL SECRETARI, l-tCchrf.
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AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALT EMPORDÀ)

DEC RET .

- A la vila de Llançà, a disset de setembre de mil nou-cents noranta-set.

Vist l'informe emès pels Serveis Tècnics Municipals, en el que fan constar que la parcel.la
situada a la Ctra. Port de la Selva núm. 42, propietat del Sr. LOUIS SOLER FALCO, es troba
plena de malesa amb alt perill i rise d'incendi.

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

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

HARESOLT:

REQUERIR al Sr. LOUIS SOLER FALCO perquè en el termini d'UN MES a comptar des de
la data de rebuda de la notificació de la present resolució, procedeixi a netejar l'esmentat
terreny.

ADVERTIR al Sr. LOUIS SOLER FALCO que en el cas d'incompliment del requerit,
procedirà a fer-ho aquest Ajuntament pels corresponents Serveis, fent ús del sistema
d'execució subsidiària amb les despeses a càrrec del requerit.

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

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

Davant meu
J r#

ELSECRETARI,�.
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AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALT EMPORDÀ)

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

Vist l'informe emès pels Serveis Tècnics Municipals, en el que fan constar que la parcel.la
situada en el carrer Girona núm. 3, propietat del Sr. JOAQUIM POL SANCHEZ, es troba
plena de malesa amb alt perill i risc d'incendi.

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

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

HARESOLT:

REQUERIR al Sr. JOAQUIM POL SANCHEZ perquè en el termini d'UN MES a comptar
des de la data de rebuda de la notificació de la present resolució, procedeixi a netejar
l'esmentat terreny.

ADVERTIR al Sr. JOAQUIM POL sÁNCHEZ que en el cas d'incompliment del requerit,
procedirà a fer-ho aquest Ajuntament pels corresponents Serveis, fent ús del sistema
d'execució subsidiària amb les despeses a càrrec del requerit.

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

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

Davant meu rO
EL SECRETARI, AcchJ' .
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AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALT EMPORDÀ)

DEC RET .

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

VIST l'acord de la Junta de Govern del Patronat Municipal d'Esports en la sessió del dia

23.07.1997, on s'adjudicava l'explotació del Bar del Pavelló Municipal d'Esports al Sr. Xavier

Abadia Pérez, amb el condicionant entre d'altres que s'havia de fer efectiu el pagament de 181.250

Ptes. corresponents als mesos d'agost, setembre i octubre de 1997 i de dipositar la fiança
definitiva per un import de 116.000 Ptes.

DONAT que aquest pagament s'havia de fer efectiu dintre els 30 dies de la notificació del present
acord, és a dir, abans del25 d'agost d'enguany.

DONAT que fins a la data no es té constància que s'hagui fet efectiu el pagament, aquesta
Alcaldia HA RESOLT:

Ir. REQUERIR al Sr. Xavier Abadia Pérez perquè liquidi en el termini màxim de QUINZE
DIES la quantitat pendent de pagament que puja a 181.250 Ptes. corresponent als mesos d'agost,
setembre i octubre de 1997 i efectuí la fiança definitiva per un import de 116.000 Ptes.

2n. DEMANAR al Sr. Abadia que juntament amb les quantitats pendents de pagament, haurà de

presentar una declaració jurada de no trobar-se en causes d'incapacitat o incompatibilitat que

preveu la Llei de contractes de l'Estat.

3r. MANIFESTAR al Sr. Abadia que de no complir-se els pagaments en els terminis estipulats, i

segons l'apartat 12) del Plec de condicions econòmico-administratives per a la concessió

administrativa de l'explotació esmentada, s'aplicarà lo que es preveu sobre extinció de la
concessió.

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

el lloc i data al principi assenyalats, davant meu, la Secretària en funcions que certificà
L'ALCALDE-PRESIDENT, davant meu, LA SECRETÀRIA en funcions, rubricats.

La Secretària en funcions
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AJUNTAMENT DE LLANÇA (ALT EMPORDÀ)

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

VIST l'informe emès per la Policia Local en relació a les queixes formulades per alguns veins

propers a la vivenda del CI Puigmal, 7, on es fa constar que la nit del 6 al 7 de setembre

d'enguany, s'emetia música des de la fínca del Sr. Vilallonga al carrer Puigmal, núm. 7, la qual es

fa constar que va deixar d'emetre la matinada del dia 7 a partir de les 6 hores 15 minuts.

DONAT que per acord de la Comissió de Govern del dia 02.09.1997 es va concedir autorització

per emetre música fins a la una de la matinada com a màxim la nit del 6 al 7 de setembre amb
motiu d'un casament, la qual cosa no es va complir,

Aquesta Alcaldia HA RESOLT:

Primer.- Iniciar expedient sancionador a la Sra. M. Rosa Ginjaume en representació de la familia

Vilallonga per determinar la responsabilitat administrativa en que hagi pogut incòrrer.

Segon- Designar instructor de l'expedient al senyor JAUME COLL i SOLÀ, i Secretària a_la
senyora Sílvia Tabernero Jódar, Regidor i Auxiliar Administrativa respectivament d'aquest
Ajuntament, als quals serà notificat en forma legal aquest nomenament, i també es notificarà a les

persones inculpades als efectes de recusació si creu que hi ha causes legítimes per fer-ho.

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

el lloc i data al principi assenyalat, davant meu, el Secretari que certifico.
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� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ IALTEMPORDÀ)

DEC RET .- A la vila de Llançà, a vint-i-tres de setembre de mil nou-cents noranta-set.

VISTOS els informes del Tècnic Municipal i del Secretari en relació amb l'estat de seguretat en

que es troba l'edifici situat al carrer Muralla, 7, al qual li manquen algunes peces del teulat

concretament en el voladís; i en el qual s'hi han desenvolupat herbes, i vist el que determina

l'article 84 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, de Règim Juridic de les Administracions

Públiques i del Procediment Administratiu Comú, posi's de manifest als interessats HEREUS
D'ANNA MARlA PUIG DE LA BELLACASA, 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.

Ho mana i signa el Sr. Josep M. Salvatella i Suñer, Alcalde-President de l'Ajuntament de Llançà,
en la data al principi assenyalada, davant meu, el Secretari que dóno fe.
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AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALT EMPORDÀ)

DECRET.-

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

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 314.051 Ptes.-

* Pressupost Patronat de Casal del Pensionista 24.960 Ptes.

* Pressupost Patronat d'Esports 8.430 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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AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

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

Vist l'informe emès pels Serveis Tècnics Municipals, en el que fan constar que la parcel.la
situada al carrer Sant Jordi núm. 2, propietat de la Sra. MARIA PEÑA SOTO, es troba plena
de malesa amb alt perill i rise d'incendi.

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

seguretat, salubritat i ornat públic.

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

HARESOLT:

REQUERIR a la Sra. MARIA PEÑA SOTO perquè en el termini d'UN MES a comptar des

de la data de rebuda de la notificació de la present resolució, procedeixi a netejar l'esmentat

terreny.

ADVERTIR a la Sra. MARIA PEÑA SOTO que en el cas d'incompliment del requerit,
procedirà a fer-ho aquest Ajuntament pels corresponents Serveis, fent ús del sistema

d'execució subsidiària amb les despeses a càrrec del requerit.

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

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

que certifico.

Davantmeu

EL SECRETARI,

Av. Europa, nº 37 - Tel. 972/3801 81 - Fax 972 / 381258 - 17490 LLANÇÀ
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AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALT EMPORDÀ)

DEC RET .

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

VIST l'informe del Servei de Recaptació, relatiu als deutes que té contrets el Sr. Joaquim Agustí i

Canals, en concepte de taxa per ocupació de la via pública, Impost sobre Activitats Econòmiques
i arbitris municipals, per un import de 365.199 Ptes.

ATÈS que per acord de la Comissió de Govern de data 18.02.1997 es concedia un ajornament de

dos mesos, fins abans del 30.04.1997 per liquidar el deute contret amb el Servei Municipal de

Recaptació, havent-lo incomplert totalment,

Aquesta Alcaldia HA RESOLT:

Ir. REQUERIR al Sr. Joaquim Agustí i Canals perquè liquidi en un termini improrrogable de

QUINZE DIES la quantitat pendent per un import de 365.199 Ptes. atès que ha incomplert
l'ajornament que va concedir aquesta Comissió de Govern.

2n. MANIFESTAR al Sr. Joaquim Agustí i Canals que l'incompliment del pagament en el termini
assenyalat, comportarà els efectes previstos en els articles 48 i 57 del Reglament General de

Recaptació.

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

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

L'ALCALDE-PRESIDENT, davant meu, EL SECRETARI, rubricats.

El Secretari
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AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALT EMPORDÀ)

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

VIST l'informe emès per l'Arquitecte-Assessor Municipal i pel Secretari, en relació a la
instal.lació d'una uralita a la planta baixa del CI Penedès, 1, la qual no compleix les
ordenances d'edificació, i vist el que determina l'article 84 de la Llei 30/1992, de 26 de

novembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, aquesta Alcaldia HA RESOLT:

POSAR DE MANIFEST a l'interessat, Sr. MANUEL MARTÍNEZ PEREZ, el procediment
iniciat sobre la legalitat de les instal.lacions, informant-lo que durant el termini de quinze dies

podran consultar l'expedient que es tramita per la retirada de l'esmentada uralita i al.legar i

presentar els documents que estimin 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.
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AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALT EMPORDÀ)

o E CRE T .

- A la vila de Llançà, a trenta de setembre de mil nou-cents noranta-set.

VISTOS els informes de la Policia Local, del Tècnic Municipal i del Secretari en relació amb
l'estat de seguretat en que es troba l'edifici situat al carrer Afora, núm. 20, el qual pateix
problemes de despreniments degut al mal estat en que es troba la façana, així com l'existència
d'una porta que dóna a l'exterior la qual està oberta i vist el que determina l'article 84 de la Llei
30/1992 de 26 de novembre, de Règim Juridic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú, posits de manifest a l'interessat MARTIN AGUADO JEREZ, 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.

Ho mana i signa el Sr. Josep M. Salvatella i Suñer, Alcalde-President de l'Ajuntament de Llançà,
en la data al principi assenyalada, davant meu, el Secretari que dóno fe.

El Secretari

Av. Europa, nº 37 - Tel. 972/3801 81 - Fax 972 / 38 1258 - 17490 LLANÇÀ
Registre d'Entitats Locals: 01170926
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AJUNTAMENT DE LLANÇA (ALT EMPORDÀ)

DEC RET .- A la vila de Llançà, a trenta de setembre de mil nou-cents noranta-set.

DONAT que per acord de la Comissió de Govern de data 10.06.1997 es va concedir llicència

municipal per la col.locació i ús d'una placa de gual a l'entrada del garatge situat al carrer

Montserrat,4 al Sr. Paul Fourneau.

VIST l'informe emès per la Policia Local en data 21 de juliol d'enguany, on es fa constar que la

placa de gual s'ha instal.lat al carrer Montserrat, 11 en un lloc que forma un queixal i a més, en el
lloc on s'ha col.locat no es pot considerar que sigui una entrada o sortida de vehicles, aquesta
Alcaldia HA RESOLT:.

REQUERIR al Sr. André Mateo en representació del Sr. Paul Fourneau, perquè retiri la placa de

gual col.locada al carrer Montserrat, núm. 11, per no disposar de llicència municipal.

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

Ho mana i signa en Josep M. Saivatella 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-PRESIDENT, davant meu, EL SECRETARI, rubricats.

Av. Europa, nº 37 - Tel. 972/3801 81 - Fax 972/381258 - 17490 LLANÇÀ
Registre d'Entitats Locals: 01170926



AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALT EMPOR-DÀ)

DECRET.-

A la vila de Llançà, a trenta de setembre de mil nou-cents noranta-set.

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 193.691 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.

Av. Europa, nº 37 - Tel. 972/3801 81 - Fax 972 /381258 - 17490 LLANÇÀ
Registre d'Entitats Locals: 01170926



� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÁ)

"D E CRE T.- A la vila de Llançà, a dos d'octubre de mil nou-cents noranta-set.

D'acord amb l'informe emès per l'Enginyer Assessor Municipal en data 26.09.1997, en relació
a l'OBERTURA PER AMPLIACIÓ D'UN SUPERMERCAT a l'Av. Reina Fabiola núm.

2, del qual niés titular VALVI, S.A.

DECRETO:

Primer.- ATORGAR Uicència municipal d'OBERTURA i FUNCIONAMENT de
l'activitat dlAMPLIACIÓ DE SUPERMERCAT a l'Av. Reina Fabiola, núm. 2, pel fet
d'haver-se complert els requisits i adoptat les mesures correctores adeqüades.

Segon. - Comunicar aquest decret a la Delegació del Departament de Medi Ambient de la
Generalitat de Catalunya a Girona, Secció d'Activitats Classificades pel seu coneixement.

Ho mana i signa en Josep M. Salvatella i Suñer, Alcalde-President de l'Ajuntament de Llançà;
en ellIoc i data al principi assenyalats, davant meu, el Secretari que certifico.= Signatures:
L'Alcalde-President= Davant meu, El Secretari, rubricats."

Av. Europa, nº 37 - Tel. 972 / 3801 81 - Fax 972/381258 - 17490 LLANÇÀ
Registre d'Entitats Locals: 01170926
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DECRET.-

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

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 16l.453 Ptes. -

* Pressupost Patronat d'Esports 35.050 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.

Av. Europa, nº 37 - Tel. 972/3801 81 - Fax 972 / 381258 - 17490 LLANÇÀ
Registre d'Entitats Locals: 01170926
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D E e RET •
- A la vila de Llançà, a nou d'octubre de mil nou-cents noranta-set.

VISTOS els informes del Tècnic Municipal i del Secretari en relació amb els desperfectes
ocasionats amb l'enfonsament de la teulada i vist el perill que representa la finca situada al carrer

Castellar núm. 62, i vist el que determina l'article 84 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
aquesta Alcaldia HA RESOLT:

Primer.- POSAR DE MANIFEST a l'interessada Sr. Bemabea Forcano Cebolleda el procediment
iniciat per restablir les condicions de seguretat de l'immoble.

Segon,- IMPEDIR com a mesura cautelar el pas de vianants, precintant el tram del carrer

Mendez Núñez davant de la finca afectada i zona próxima, d'acord amb el croquis grafiat pel
Tècnic, per tal d'evitar possibles accidents peatonals.

Els interessats, durant el termini de DEU DIES podran al.legar i presentar els documents i

justificacions que estimin pertinents.

Ho mana i signa el Sr. Josep M. Salvatella i Suñer, Alcalde-President de l'Ajuntament de Llançà,
en la data al principi assenyalada, davant meu, el Secretari que dóno fe.

Av. Europa, nº 37 - Tel. 972 / 3801 81 - Fax 972 / 381258 - 17490 LLANÇÀ
Registre d'Entitats Locals: 01170926
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DECRET.- A la vila de Llançà, el deu d'octubre de mil nou-cents noranta-set.

VISTA la sol.licitud de data 01.10.1997, Registre d'Entrada núm. 3851 demanant llicència

municipal per a la construcció d'una piscina i terrasses al CI Aran, núm. 13 i VIST l'informe de

l'Arquitecte-Assessor Municipal Sr. Ricard Fina Segura on es fa constar que l'obra sol.licitada
no pot autoritzar-se pel perill que suposa l'elevació en relació al terreny veí, aquesta Alcaldia

HARESOLT:

DENEGAR la petició de llicència d'obres fins que no es presenti un estudi d'adaptació del

terreny on es vegin els murs que s'aixequen tenint en compte que no poden passar d'una alçada
de metre i mig en cap punt del terreny.

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

Av. Europa, nº 37 - Tel. 972/3801 81 - Fax 972/381258 - 17490 LLANÇÀ
Registre d'Entitats Locals: 01170926
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� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

El Secretari

"DECRET.- A la vila de Llançà, a catorze d'octubre de mil nou-cents noranta-set.

VIST l'informe emès per l'Arquitecte-Assessor Municipal i pel Secretari, en relació a la
instal.lació d'una uralita a la planta pis del CI Nicolás Salmerón, 6, Ir. B, la qual no compleixles ordenances d'edificació, i vist el que determina l'article 84 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, aquesta Alcaldia HA RESOLT:

POSAR DE MANIFEST a l'interessat, Sr. MANUEL CERETO LOPEZ, el procedimentiniciat sobre la legalitat de les instal.lacions, informant-lo que durant el termini de quinze dies
podran consultar l'expedient que es tramita per la retirada de l'esmentada uralita i al.legar i
presentar els documents que estimin pertinents.

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

L'ALCALDE

Av. Europa, nº 37 - Tel. 972/3801 81 - Fax 972 / 381258 - 17490 LLANÇÀ
Registre d'Entitats Locals: 01170926
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DEC RET .- A la vila de Llançà, a catorze d'octubre de mil nou-cents noranta-set.

Vist l'informe emès pels Serveis Tècnics Municipals, en el que fan constar que la parcel.la
situada al carrer Guillem de Berguedà núm. 13b, propietat del Sr. ALFONSO ESTREMERA
CONTI, es troba plena de malesa amb alt perill i rise d'incendi.

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

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

HARESOLT:

REQUERIR al Sr. ALFONSO ESTREMERA CONTI perquè en el termini d'UN MES a

comptar des de la data de rebuda de la notificació de la present resolució, procedeixi a netejar
l'esmentat terreny.

ADVERTIR al Sr. ALFONSO ESTREMERA CONTI que en el cas d'incompliment der

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

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

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

Davant meu,
EL SECRETARI,

Av. Europa, nº 37 - Tel. 972/3801 81 - Fax 972 / 381258 - 17490 LLANÇÀ
Registre d'Entitats Locals: 01170926
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AJUNTAMENT DE LLANÇA (ALTEMPORDÀ)

DEC RET .

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

\
Vist l'informe emès pels Serveis Tècnics Municipals, en el que fan constar que la parcella
situada al carrer Llibertat núm. 3, propietat de la Sra. IRENE FERNÁNDEZ AGUIRRE, es

troba plena de malesa amb alt perill i rise d'incendi.

VIST l'article 10 del Reglament de Disciplina Urbanística, del qual resulta que els propietaris
de terrenys, urbanitzacions, edificacions ¡- 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:

REQUERIR a la Sra. IRENE FERNÁNDEZ AGUIRRE perquè en el termini d'UN MES a

comptar des de la data de rebuda de la notificació de la present resolució, procedeixi a netejar
l'esmentat terreny.

ADVERTIR a la Sra. IRENE FERNÁNDEZ AGUIRRE que en el cas d'incompliment del
requerit, procedirà a fer-ho aquest Ajuntament pels corresponents Serveis, fent ús del sistema
d'execució subsidiària amb les despeses a càrrec del requerit.

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

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

Davant meu,
EL SECRETARI,

Av. Europa, nº 37 - Tel. 972-¡-'38 01 81 - Fax 972 / 381258 - 17490 LLANÇÀ
Registre d'Entitats Locals: 01170926
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DECRET.-

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

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

1- ÀREA D'mSENDA:

A proposta del Regidor Delegat d'Hisenda:

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

detallen:

* Pressupost Ajuntament 344.254 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, nº 37 - Tel. 972/3801 81 - Fax 972 / 381258 - 17490 LLANÇÀ
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� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

D E e RET.- A la vila de Llançà, a quinze d'octubre de mil nou-cents noranta-set.

VIST l'expedient incoat per determinar les condicions de seguretat i salubritat en que es troba
l'edifici situat al carrer Mora, 28, en el qual existeix un llindà d'una obertura perillós, i a més, cal
reparar la façana repassant els elements perillosos de la mateixa, així com també caldria treure la
runa existent a l'interior de la vivenda i sanejar la zona.

El Secretari

ATÈS que en el tràmit de vista i audiència als interessats en l'expedient, no s'han presentat escrits
d'al.legacions.

VIST l'informe de l'Arquitecte Assessor Municipal, on fa constar que els treballs no s'han realitzat,
aquesta Alcaldia,

HARESOLT:

Primer.- ORDENAR al Sr. Francesc Fábrega i Bosch, propietari de la finca situada al carrer

Mora, 28 d'aquest municipi, perquè en el termini de vint dies procedeixi a realitzar el sanejament
de la finca i a realitzar els treballs necessaris per tal d'evitar el perill existent.

Segon.- 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 en Josep M. Salvatella i Suñer, Alcalde-President de l'Ajuntament de Llançà, en

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

Av. Europa, nº 37 - Tel. 972/3801 81 - Fax 972 /381258 - 17490 LLANÇÀ
Registre d'Entitats Locals: 01170926
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D E e RET.- A la vila de Llançà, a quinze d'octubre de mil nou-cents noranta-set.

VIST l'expedient incoat per determinar les condicions de seguretat en relació amb la caiguda de
material de la façana de la finca situada al carrer Muralla, 6.

ATÈS que en el tràmit de vista i audiència als interessats en l'expedient, no s'han presentat escrits

d'al.legacions.

VIST l'informe de l'Arquitecte Assessor Municipal, on fa constar que els treballs no s'han realitzat,
aquesta Alcaldia,

HARESOLT:

Primer.- ORDENAR al Sr. JOAQUIM CLAUSELLS PERNAL, propietari de la finca situada al
carrer Muralla, 6 d'aquest municipi, perquè en el termini de vint dies procedeixi a rascar i deixar
les parets d'arrebossat de la façana ben adherides, eliminant el perill de desprendiments a la finca
del carrer Muralla, 6.

Segon.- 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 en Josep M. Salvatella i Suñer, Alcalde-President de l'Ajuntament de Llançà, en

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

Av. Europa, nQ 37 - Tel. 972/3801 81 - Fax 972/381258 - 17490 LLANÇÀ
Registre d'Entitats Locals: 01170926
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D E e RET .- A la vila de Llançà, el quinze d'octubre de mil nou-cents noranta-set.

VIST l'expedient que es tramita per determinar les condicions de seguretat en relació amb la
caiguda de material de la façana de la finca del carrer Muralla núm. 12.

ATÈS que han transcorregut els vint dies concedits per Decret d'Alcaldia de data 28.07.1997

perquè el Sr. Jaume Guisset i Poch procedis a efectuar la reparació de la façana de la finca del
carrer Muralla, 12, sense que fins a la data s'hagin realitzat els esmentats treballs, aquesta Alcaldia
HARESOLT:

Ir. COMMINAR al Sr. JAUME GUISSET i POCH perquè si passats quinze dies a partir del
següent a la recepció de la notificació de la present resolució, no s'han fet els treballs de reparació
de la façana de la finca del carrer Muralla, 12, es procedirà subsidiàriament de la manera prevista
en el Decret d'Alcaldia de data 28.07.1997, i s'executaran els treballs pels Serveis Municipals, per
la qual cosa s'assenyala el dia 10 de novembre d'enguany, a les 9 hores del matí, aixecant-se acta

per reflectir les incidències que es produeixin.

2n. NOTIFICAR al Sr. Jaume Guisset i Poch, que el cost de l'execució subsidiària dels treballs de
reparació de l'esmentada façana ascendeixen a cinquanta-mil pessetes d'acord amb l'informe de

l'Arquitecte-Assessor Municipal, i de quin import es practicarà la liquidació corresponent la qual
serà notificada oportunament.

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.

Av. Europa, nº 37 - Tel. 972/3801 81 - Fax 972 / 381258 - 17490 LLANÇÀ
Registre d'Entitats Locals: Oi 170926
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"DECRET.-A la Vila de Llançà, a setze d'octubre de mil nou-cents noranta-set.

VIST l'informe de la Policia Local de data 07.10.1997 on es fa constar que en el CI La Coma,
28 s'ha observat que del comptador d'aigua que hi ha a la façana de la paret de tanca surt una

rasa d'entre 50 cm. i 1 metre d'amplada que travessa tot el carrer i a la qual hi manca l'asfalt de
la part superior i VIST l'acord de la Comissió de Govern de data 14.10.1997, aquesta Alcaldia
HARESOLT:

Ir. REQUERIR als propietaris d'AIGUES FANE, per tal que en el termini de quinze dies
comptats des de la data de rebuda de la notificació de la present resolució, procedeixin a

restablir el paviment amb les condicions i característiques que assenyalin els Serveis Tècnics
Municipals.
2n. ADVERTIR als propietaris d'Aigües Fane, que en cas d'incompliment per la seva part,
s'iniciaria expedient d'execució subsidiària amb les despeses a càrrec dels requerits.

-

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, que dono fe.
L'ALCALDE. Davant meu, El Secretari. Rubricats"

El Secretari

Av. Europa, nº 37 - Tel. 972/3801 81 - Fax 972/381258 - 17490 LLANÇÀ
Registre d'Entitats Locals: 01170926
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"DECRET.- A la vila de Llançà, a vint-i-u d'octubre de mil nou-cents noranta-set.

•

� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

,

Manat i signat pel senyor Alcalde en eilloc i data assenyalats al principi, davant meu, el Secretari
que certifico. Si atures L'ALCALDE, davant meu. EL SECRETARI".

VIST l'informe emès per la Delegació Territorial de Girona del Departament de Medi Ambient de
la Generalitat de Catalunya en data 07-10-97, en tràmit de qualificació de la sol.licitud de llicència
municipal incoada per LLANS� S.A., per a l'ampliació d'una activitat d'AMPLIACIÓ DE
PLANTA DE MOLTURACIÓ DE FELDESPATS al Paratge de Valleta, s/n 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 LLANSÁ, S.A. llicència d'instal.lació per a l'AMPLIACIÓ DE
PLANTA DE MOLTURACIÓ DE FELDESPATS al Paratge de VaUeta, s/n.

Segons.- CONDICIONAR l'esmentada llicència a les següents MESURES CORRECTORES::

- Les assenyalades pels tècnics municipals i les del projecte.
- A l'hora de la realització de la visita de comprovació, s'haurà d'adjuntar certificat emès per part
d'una entitat d'inspecció i control concessionària de la Generalitat de Catalunya que acrediti que es

respecten els nivells d'emissió de contaminants a l'atmòsfera exigits per la legislació vigent (Article
50 del Decret 322/87 de 23 de setembre, DOGC núm. 919 de 25-11-87).
- Prohibició expressa d'efectuar qualsevol abocament que no sigui autoritzat per la Junta de
Sanejament.
- Condicionar l'activitat a la preceptiva autorització urbanística per part de la Comissió
d'Urbanisme de Girona.
- Adoptar mesures de correcció i minimització de l'impacte ambiental i paisatgístic produït per
l'activitat.

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 í
instal.lacions, en la que s'especifiqui la conformitat de les mateixes a la llicència que les ampara.

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



•

<@:> AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀI

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

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 183.067 Ptes.

* Pressupost Patronat de Casal del Pensionista 40.746 Ptes.

* Pressupost Patronat Museu Aquarel.la 11.391 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,nº37 - Te1.972/380181 - Fax972/381258 - 17490LLANÇÀ
Registre d'Entitats Locals: 01170926

DECRET.-

1- ÀREA D'HISENDA:
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DILIGÈNCIA DE CLOSA.- En aquesta data es procedeix al tancament del

Llibre de Resolucions de l'Alcaldia, que comprèn des del 1 r. de gener al 31

()c..t"�brede JE 31[ it de 1997.

Llançà, 31 de desembre de 1997

ELSECRETARI

Av. Europa, nº 37 - Tel. 972/3801 81 - Fax 972/381258 - 17490 LLANÇÀ
Registre d'Entitats Locals: 01170926



 



 


