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AnINTAMENTDELLANÇÀ

<@> AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALT EMPORDÀ)

LLIBRE DE RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA

ANY 1997

TOM II

DILIGÈNCIA D'OBERTURA.- En el present Llibre figuren transcrites les Resolucions i

Decrets de l'Alcaldia amb numeració correlativa des del Ir. de novembre al 31 de desembre de

1997; legalitzant-se cada foli amb la rúbrica del Sr. Alcalde-President i el segell de la

Corporació.

ELSECRETARI
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<!D> AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀI

DECRET.-

A la vila de Llançà, a vint-i-vuit 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 89.386 Ptes.

* Pressupost Patronat de Casal del Pensionista 14.329 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 LLANÇÀ (ALT EMPORDÀ)

DEC RET .- A la vila de Llançà, a vint-i-nou 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 La Farella núm. 19, propietat del Sr. PIERRE DUCREST, 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. PIERRE DUCREST 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. PIERRE DUCREST 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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<Œ!> AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀI

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

VIST l'acord de la Comissió de Govern de data 30.09.1997 on s'acorda demanar informe a la
Policia Local referent a l'estat de reposició del paviment de l'obertura de rases realitzada per
Aigües Fané i VIST l'informe de la Policia Local de data 16.10.1997 on es fa constar en una

relació tots els carrers sobre els quals la reposició del paviment no és la correcta, aquesta
Alcaldia HA RESOLT:

Ir. REQUERlR 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 de la relació que a continuació s'adjunta, amb les condicions i
caracteristiques que assenyalin els Serveis Tècnics Municipals.

2n. ADVERTIR als propietaris d'Aigües Fane, 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.

RELACIÓ DE RASES A REPOSAR CORRECTAMENT:

CARRER DAVANTELNÚM.

La Coma

La Coma

La Coma

La Coma

La Coma

Arnau de Vilanova

Arnau de Vilanova

Arnau de Vilanova

Arnau de Vilanova

Arnau de Vilanova

Ramon Muntaner cruïlla J.M. de Sagarra
El Colomer cruïlla Joanot Martorell

Montserrat

37

39

39BIS

45

58

1

3

4

8

11
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� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

Ribagorça
Ribagorça cruïlla Jaume Balmes

Santiago Russinyol cruïlla Abat Oliva

Cau del Llop
Roses (davant casa Mohinette)
Urb. La Farella (J. Company)
El Colomer (davant Hotel M. Teresa)

27

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, que dono fe.
L'ALCALDE. Davant meu, El Secretari. Rubricats"
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� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALT EMPORDÀ)

/

)
El Secretari
/

"D EC RE T.- A la vila de Llançà, a onze de novembre de mil nou-cents noranta-set.

D'acord amb l'informe emès per l'Enginyer Assessor Municipal en data 10.11.1997, en relació
a l'OBERTURA D'UN GIMNÀS al Carrer Nicolás Salmerón, 18, del qual n'és titular
M&M BODYART, S.L.

DECRETO:

Primer- ATORGAR llicència municipal d'OBERTURA i FUNCIONAMENT de
l'activitat de GIMNÀS al Carrer Nicolás Salmerón, 18, el titular del qual n'és M&M

BODYART, S.L. 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.

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."

L'ALCALDE

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)

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

D'acord amb l'informe emès per l'Enginyer Assessor Municipal en data 10. 11. 1997, en relació
al FUNCIONAMENT D'UN DIPÒSIT DE G.L.P. al Paratge de Balleta, s/n, del qual n'és
titular LLANSÁ, S.A.

DECRETO:

Primer.- ATORGAR llicència municipal de FUNCIONAMENT per a l'emagatzematge i
consum d'un DIPÒSIT DE G.L.P. al Paratge de Balleta, s/n, el titular del qual n'és LLANSÁ,
S.A. 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 el lloc i data al principi assenyalats, davant meu, el Secretari que certifico.= Signatures:
L'Alcalde-President.= Davant meu, El Secretari, rubricats."

Av. Europa, nQ 37 - Tel. 972/3801 81 - Fax 972 / 381258 - 17490 LLANÇÀ
Registre d'Entitats Locals: OJ 170926
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� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

DECRET.-

A la vila de Llançà, a catorze de novembre 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 200.961 Ptes.

* Pressupost Patronat d'Esports 61.391 Ptes.

* Pressupost Patronat Museu Aquarel.la 42.340 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

Av. Europa, nº 37 - Tel. 972/3801 81 - Fax 972 / 381258 - 17490 LLANÇÀ
Registre d'Entitats Locals: 01 170926
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� AJUNTAMENT DE LLANÇA IALTEMPORDÀ¡

D E e RET

A la vila de llançà, a catorze de novembre de mil nou-cents noranta-set.

ATÈS que segons l'informe del senyor Cap de la Policia Local, de data 12111197 es fa
constar que la pistola propietat d'aquest ajuntament, marca Astra, model Constable, núm.
II05003 i adjudicada com a dotació reglamentâria a I'agent del referit Cos, amb carnet

professional núm. 108 FRANCISCO ROMERO TORRESCUSA, no funciona correctament

, té alguna peça trencada i per aquest motiu s'ha retirat del servei, restant dipositada a I'armer

de les dependències policials, per a la seva entrega a l'Intervenció d'Armes de la Guàrdia Civil.

ATÈS que per acord de la Comissió de Govern de data 01110/96 es va autoritzar al'Agent de
la Policia Local d'aquest ajuntament, amb carnet professional núm. 105 Sta .. CARMEN
BRAZA RENDON anar en comissió de serveis al Cos de la Policia Local de I' ajuntament de
SALT (Girona), situació que continua vigent en el dia d'avui, i que per aquest motiu l'arma

reglamentària de la referida Agent, propietat d'aquest ajuntament., marca: ASTRA. model
Constable, número 9698, Sèrie F es troba dipositada a l'armer de la Policia Local d'aquest
ajuntament i per tant disponible.

ATÈS que a resultes del que s'exposa al paràgrafprimer del present decret, resulta que l'arma
que es descriu està inservible i que per tant I'agent 108 es troba sense arma,

Aquesta Alcaldia en ús de les atribucions que li confereix la legislació vigent, HA RESOLT

1.- AUTORITZAR TEMPORALMENT a l'Agent núm. 108 Sr. FRANCISCO ROMERO
TORRESCUSA, per portar durant el servei l'arma propietat d'aquest ajuntament. marca

ASTRA, model CaNSTABLE, núm. 9698 Serie F.

COMPLEIXI'S el present decret i que es realitzin les gestions necessàries per a la seva

efectivitat.

Ho mana i signa en JOSEP Ma SALVATELLA i sUÑER, Alcalde-President de l'Ajuntament
de Llancà, en el lloc i data al principi esmentat, davant meu el Secretari que CERTIFICO.

Salvatella i Suñer

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

DECRET.-

A la vila de Llançà, a divuit de novembre 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 . 179.113 Ptes.

* Pressupost Patronat de Turisme 4.865 Ptes.

* Pressupost Patronat de Casal del Pensionista 11.568 Ptes.

* Pressupost Patronat d'Esports 19.045 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
Registre d'Entitats Locals: 01170926
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<@> AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALT EMPOROÀ)

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

VISTA l'acta de medició de presió sonora i informe emès per la Policia Local d'aquest Ajuntament
en data 21.1l.1997, en la que es fa constar que a les 3,59 i a les 4,02 hores de la matinada de

l'esmentat dia, en el domicili del Sr. Francesc Barceló situat al carrer Olot, núm. 4 se sentien
sorolls procedents de la música de la sala de festes "CUASAR", aquesta Alcaldia HA RESOLT:

Primer.- Que s'incoi expedient sancionador al Sr. ANTONIO CORTÉS APARICIO per
determinar la responsabilitat administrativa en que hagi pogut incórrer.

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.

Homana 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.

Av. Europa, nº 37 - Tel. 972/38 01 81 - Fax 972 / 38 12 58 - 17490 LLANÇÀ
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.,

4Y> AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀI

DECRET.-

A la vila de Llançà, a vint..i-quatre de novembre 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 127.935 Ptes.

* Pressupost Patronat de Turisme �.......................................... 2.320 Ptes.

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

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

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 (ALT EMPORDÀ)

UD EC RE T.- A la vila de Llançà, a vint-i-cinc de novembre de mil nou-cents noranta-set.

D'acord amb l'informe emès per l'Enginyer Assessor Municipal en data 24.11.1997, en relació
a l'AMPLIACIÓ DE PLANTA DE MOLTURACIÓ DE FELDESPATS AL PARATGE
DE BALLETA sin, del qual n'és titular LLANSÁ, S.A.

DECRETO:

Primer- ATORGAR llicència municipal d'OBERTURA i FUNCIONAMENT per a

l'AMPLIACIÓ DE PLANTA DE MOLTURACIÓ DE FELDESPATS al Paratge de
Balleta, sin, el titular del qual n'és LLANSÁ, S.A. 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, Exp. 187/97 i a la Direcció General d'Ordenació del
Territori i Urbanisme, Servei Territorial de Girona, Ref 9700063l.003-122. pel seu

coneixement.

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
Registre d'Entitats Locals: 01170926
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� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

D E e RET .- A la vila de Llançà, el vint-i-sis de novembre de mil nou-cents noranta-set.

VIST l'expedient incoat per determinar la possible infracció de les Ordenances Municipals a

conseqüència de la instal.lació d'una uralita al pati de llums a la finca situada al carrer Penedes,
núm.1.

ATÈS que en el tràmit de vista i audiència als interessats s'ha presentat un escrit d'al.legacions
deIs Srs. Manuel Martinez Perez i Maria del Castañar Mazo Granado en els que essencialment es

fa constar:

a) Antecedents de les denúncies presentades.
b) L'uralita col.locada que cobreix el rentador, és un element privatiu de la propietat de la seva
vivenda.

c) La uralita no perjudica a ningú.
d) No existeix incompliment de les Ordenances Locals.

ATÈS que les actuacions que se segueixen en el present expedient són per determinar si els fets
denunciats s'ajusten a la legalitat, amb independència de si la propietat es comunitària o particular,
i si la uralita molesta o no a terceres pesones.

VIST J'informe de l'Arquitecte Assessor Municipal en el que s'afirma que la planxa ondulada
col.locada infringeix les ordenances municipals, aquesta Alcaldia HA RESOLT:

Primer.- ORDENAR al Sr. Manuel Martínez Perez, propietari de la finca situada al carrer

Penedès, 1 baixos d'aquest municipi perquè en el termini de vint dies procedeixi a retirar l'uralita
objecte de la denúncia.

Segon.- De no executar-se la retirada de l'esmentada uralita, se'l requerirà novament perquè la
retiri, que de no complir-se, ho portarà a terme l'Ajuntament amb despeses a càrrec del propietari,
mitjançant el sistema 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, nº 37 - Tel. 972/38 01 81 - Fax 972/381258 - 17490 LLANÇÀ
Registre d'Entitats Locals: 01170926
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<íD> AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÁ)

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

En data 18.09.1997� va requerir-se al Sr. Xavier Abadia Pérez, adjudicatari de la concessió
administrativa d'explotació del Bar del Pavelló Municipal d'Esports perquè en el termini màxim
de quinze dies aportés la quantitat de 181.250 Ptes. corresponent al cànon de concessió dels
mesos d'aquest setembre i octubre de 1997, així com efectués la fiança definitiva de 116.000
Ptes.

ATÈS que el Sr. Xavier Abadia, en data 9 d'octubre d'enguany, va constituir la fiança
definitiva, en tant que pel pagament del cànon ha manifestat que l'activitat la va començar el
mes de setembre i per tant en conseqüència no li correspon fer efectiu el mes d'agost.

ATÈS que després del temps transcorregut el Sr. Alcalde no ha fet l'ingrés del cànon i encara

té pendent la signatura del contracte d'adjudicació.

ATÈS que el Plec de Clàusules que va regir la subhasta determina que el cànon ha de fer-se
efectiu dintre els primers deu dies de cada trimestre.

Aquesta Alcaldia, HA RESOLT:

Primer- REQUERIR al Sr. XAVIER ABADIA PÉREZ perquè en el termini màxim de DEU
DIES procedeixi :

a) Ingressar la quantitat de 241.664 Ptes. corresponent al cànon de concessió dels mesos de
setembre, octubre, novembre i desembre de 1997.

b) Signar el contracte de concessió administrativa per l'explotació del Bar.

Segon- ADVERTIR al Sr. XAVIER ABADIA PÉREZ que l'incompliment del present
requeriment s'entendrà que renuncia al contracte i comportarà la resolució del mateix, d'acord
amb el que determina l'article 94 i 97 de la Llei 13/1995, de 18 de maig, de Contractes de les
Administracions Públiques.

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.

Davantmeu

RETARI,

Av. Europa, nº 37 - Tel. 972 / 38 01 81 - Fax 972 / 38 12 58 - 17490 LLANÇÀ
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� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALT EMPOROÀ)

"D E CRE T.- A la vila de Llançà, a vint-i-set de novembre de mil nou-cents noranta-set.

D'acord amb l'informe emès per l'Enginyer Assessor Municipal en data 24.11.1997, en relació
a l'OBERTURA D'UN CENTRE VETERINARI A L'AV. PAU CASALS, 25, del qual
n'és titular SALVADOR SALA BOSCH.

DECRETO:

Primer.- ATORGAR llicència municipal d'OBERTURA i FUNCIONAMENT per a
l'activitat de CENTRE VETERINARI a l'Av. Pau Casals, 25, el titular del qual n'és
SALVADOR SALA BOSCH pel fet d'haver-se complert els requisits i adoptat les mesures
correctores adeqüades.

Segon.- Comunicar aquest decret a la Ponència Tècnica del Consell Comarcal de l'Alt
Empordà, Exp. 68/92 pel seu coneixement.

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. It

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-vuit de novembre de mil nou-cents noranta-set.

VISTES les actuacions que se segueixen contra la Sra. ROSA M. GINJAUME NAVET.

ATÈS que per resolució de l'Alcaldia de data 23.09.1997 es va ordenar la incoació d'expedient
sancionador a la Sra. Rosa M. Ginjaume Navet per determinar les responsabilitats en què hagués
pogut incòrrer per emetre música la nit del 6 al 7 de setembre des de la finca del CI 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.

ATÈS s'han nomenat instructor i secretari sense que, notificat a la inculpada, aquesta promogués
recusació.

ATÈS que, en data 3 d'octubre d'enguany, la Sra. Rosa M. Ginjaume Navet ha presentat un escrit
d'al.1egacions on es fa constar:

a) Que l'esmentada festa era per la celebració del matrimoni del seu fill.

b) Que ha sigut l'única vegada des que té la vivenda que s'ha celebrat algun tipus de festa a la
finca.

c) Que a la una de la matinada, va retirar-se a descansar i no va poder controlar el soroll que feien
els convidats.
d) Que era un aconteixement molt especial per ella.

CONSIDERANT les al.legacions abans esmentades, i vista la proposta de resolució de l'instructor
de l'expedient, aquesta Alcaldia HA RESOLT:

ESTIMAR les al.legacions fetes per la Sra. Rosa M. Ginjaume Navet pel fet d'haver sigut rúnica
vegada en que s'han realitzat aquest tipus de festa, sobreseïnt l'expedient amb arxiu de les
actuacions.

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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� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPOROÀ)

DEC RE T.- A la vila de Llançà, el primer de desembre de mil nou-cents noranta-set.

VISTOS els informes dels Serveis Tècnics Municipals i del Secretari, en relació amb l'estat de
salubritat en què es troba el solar situat al carrer El Colomer núm. 20, el qual es troba ple de
malesa amb alt perill i rise d'incendi, 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, i atès que no s'ha donat compliment al requeriment de data 30-04-97
perquè es procedís a la seva neteja, posits de manifest a l'interessat BANC DE SABADELL,
S.A. el procediment iniciat per restablir les condicions de salubritat del solar.

Davantmeu
EL SECRETARI,

L'interessat, durant el termini de DEU DIES podrà al.legar i presentar els documents i
justificacions que estimi pertinents.

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

DEC R E T.- A Ia vila de Llançà, el primer de desembre de mil nou-cents noranta-set.

VISTOS els informes dels Serveis Tècnics Municipals i del Secretari, en relació amb l'estat de
salubritat en què es troba el solar situat a la Ctra. Port de la Selva núm. 4� el qual es troba ple
de malesa amb alt perill i rise d'incendi, i vist el que determina l'article 84 de Ja Llei 30/1992 de
26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú, i atès que no s'ha donat compliment al requeriment de data 31-07-97

perquè es procedís a la seva neteja, posi's de manifest a la interessada Sra. MERCEDES
CARRERAS OLIVET el procediment iniciat per restablir les condicions de salubritat del
solar.

La interessada, durant el termini de DEU DIES podrà aUegar i presentar els documents i

justificacions que estimi pertinents.

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

Llançà, en la data al principi assenyalada, davant meu, el Secretari que dono fe.
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� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (AlTEMPDRDÀ)

DEC RE T.- A la vila de Llançà, el primer de desembre de mil nou-cents noranta-set.

VISTOS els informes dels Serveis Tècnics Municipals i del Secretari, en relació amb l'estat de

salubritat en què es troba el solar situat al carrer Requesens núm. 4, el qual es troba ple de
malesa amb alt perill i rise d'incendi, 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, i atès que no s'ha donat compliment al requeriment de data 9-5-97

perquè es procedís a la seva neteja, posits de manifest als interessats Sr. JAUME GUISSET i

POCH, Jutge de Pau, i Mn. JOSEP CLAVAGUERA i CANET, Rector de la Parròquia, els

quals actuen com a tutors del Sr. ENRIC MARCÉ i ITER, el procediment iniciat per restablir
les condicions de salubritat del solar.

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 dono fe.
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<@> AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

DEC RE T.- A la vila de Llançà, el primer de desembre de mil nou-cents noranta-set.

VISTOS els informes dels Serveis Tècnics Municipals i del Secretari, en relació amb l'estat de
salubritat en què es troba el solar situat al carrer Fenolleda núm. 2, el qual es troba ple de
malesa amb alt perill i rise d'incendi, 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, i atès que no s'ha donat compliment al requeriment de data 31-07-97

perquè es procedís a la seva neteja, posits de manifest a la interessada Sra. HENRIETTE
TREMOUILLES el procediment iniciat per restablir les condicions de salubritat del solar.

La interessada, durant el termini de DEU DIES podrà al.legar i presentar els documents i

justificacions que estimi pertinents.

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

Llançà, en la data al principi assenyalada, davant meu, el Secretari que dono fe.

Davant meu

EL SECRETARI,
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� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

DEC RE T,- A la vila de Llançà, el primer de desembre de mil nou-cents noranta-set.

VISTOS e1s informes dels Serveis Tècnics Municipals i del Secretari, en relació amb J'estat de
salubritat en què es troba el solar situat a l'Avgda. Mestral núm. 39, el qual es troba ple de
malesa amb alt perill i rise d'incendi, i vist el que determina J'artic1e 84 de la Llei 30/1992 de 26
de novembre, de Règim Juridic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú, i atès que no s'ha donat compliment al requeriment de data 26-06-97
perquè es procedís a la seva neteja, posi's de manifest a l'interessat Sr. JOAN SALVAT i
SOLER el procediment iniciat per restablir les condicions de salubritat del solar.

L'interessat, durant el termini de DEU DIES podrà al.legar i presentar els documents i
justificacions que estimi pertinents.

Ho mana j 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 dono fe.

Davantmeu
EL SECRETARI,



Mt

<@> AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

D E e R E T.- A la vila de Llançà, el primer de desembre de mil nou-cents noranta-set

VISTOS els informes dels Serveis Tècnics Municipals i del Secretari, en relació amb l'estat de
salubritat en què es troba el solar situat a l'Avgda. Mestral núm. 4], el qual es troba ple de
malesa amb alt perill i rise d'incendi, 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, i atès que no s'ha donat compliment al requeriment de data 26-06-97

perquè es procedís a la seva neteja, posits de manifest a la interessada Sra. CRISTINA
FORNIELES GALLARDO el procediment iniciat per restablir les condicions de salubritat del
solar.

La interessada, durant el termini de DEU DIES podrà al.legar i presentar els documents i

justificacions que estimi pertinents.

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

Davantmeu
EL SECRETARI,
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� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

DECRET.-

A la vila de Llançà, a dos de desembre 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 79.133 Ptes.

* Pressupost Patronat Museu de l'Aquarel.la.................................. 12.064 Ptes.

* Pressupost Patronat d'Esports 29.107 Ptes.

* Pressupost Patronat Casal del Pensionista 41.018 Ptes.

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

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

Davant meu,
ELSECRETARI
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.\ <@> AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

DECRET.-

Llançà, cinc de desembre de mil nou-cents noranta-set.

VIST el recurs de reposició formulat pel Sr. MANUEL ARELLANO HOSPITAL
actuant en nom i representació del BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. contra la
resolució de I'Alcaldia per la qual es declara l'afecció de la finca situada en el carrer

Palandriu, 19 al pagament dels deutes en concepte d'ml, corresponents als exercicis

1993, 1994, 1995 i 1996, requerint-los per a que efectuin l'ingrés del deute inclosos el
recàrrec de constrenyment i interessos de demora.

RESULTANT que el recurrent basa esencialment es seu recurs:

a) Que el Banc va adjudicar-se les finques assenyalades en el procediment hipotecari
en data 13.06.1996 i per tant en principi no es subjecte passiu de les liquidacions
anteriors a 1997.

b) Que si bé l'article 76 de la Llei d'Hisendes Locals contempla la possible afecció
dels immobles al pagament de l'Impost, aquesta s'ha de fer en els termes previstos
en l'article 41 de laLlei General Tributària. L'article 73 de l'esmentada LGT indica

que els tributs que gravin períodicament bens o drets inscribibles en un registre
públic, tindran preferència sobre qualsevol altre acreedor o adquirent encara que
aquets hagin inscrit els seus drets per el cobrament dels deutes no satisfets
corresponents a l'any natural en que s'exercita l'acció administrativa de cobrament i
l'immediat anterior. En igual sentit es pronuncien l'article 194 de la Llei Hipotecària
i art. 34 del Reglament General de Recaptació.

c) Que d'acord amb els articles 14., 37 i 128 del RGR, la responsabilitat del tercer

adquirent es sembre subsidiària i només s'exigirà una vegada s 'hagi declarat fallit el
deutor principal. Que el Banc ja no es possedor d'una part de bens afectats per
haver-se venut amb anterioritat a 10.09.97 determinades finques.

ATÈS que l'article 41 de LGT quant assenyala que l'afectació només arriba dintre el
límit previst en la Llei, ha d'entendre's que fa referència a que l'esmentada afectació es

troba dintre els limits previstos a la Llei, i que en aquest cas l'article 76 de la LHL la
recolça plenament.

ATÈS que l'article 76 de la LHL disposa que en els supòsits de canvi per qualsevol
titularitat a que es refereixen els articles 61 i 65 de l'esmentada Llei, els bens immobles
queden afectats al pagament de la totalitat del deuta tributaria i recàrrecs pendents
d'aquest impost, sense limitació temporal dels deutes pendents que no hagin prescrit.

ATÈS que no es considera d'aplicació el contingut de l'article 194 de la LH que es

declara la resposabilitat de l'any natural que s'exercita l'acció oi l'immediat anterior,
dd'acord amb el que abans s'ha exposat.
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I <@> AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ¡

ATÈS que el Banco Popular Español no pot al.legar ignorància del procediment, tota

vegada que en data 8.08.97 va atorgàrse-li el tràmit de vista i audiència del procediment,
o sigui amb anterioritat a la venda de determinades finques a que fa referència el seu

recurs.

ATÈS que per acord de la Comissió de Govern de data.5.08.97, va declarar-se com a

crèdit incobrable els deutes de l'anterior deudor d'aquest procediment.

VISTOS els articles citats anteriorment, així com les Sentències del TSJC núms. 612 de

12.07.95 i 156 de 26.02.96 i TSJBaleares núm. 275 de data 30.04.96, aquesta Alcaldia

HARESOLT:

Primer.- DESESTIMAR el recurs de reposició formulat pel Sr. MANUEL ARELLANO

HOSPITAL en nom i representació del BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. contra la

resolució de l'Alcaldia de data 8.09.1997 aprovant l'afecció de la finca situada al carrer

Palandriu núm. 19 al pagament dels deutes pel concepte d'ml, corresponent als

exercicis 1993, 1994, 1995 i 1996, pels raonaments abans esmentats al considerar que la

finca es troba afecta al pagament total del deute tributari en concepte de 1 'Impost de

Bens Immobles per aplicació de l'article 76 de la LHL, sense limitació temporal, tota

vegada que els deutes no han prescrit.

Segon.- REQUERIR per part del Cap de la Unitat de Recaptació, al BANCO

POPULAR ESPAÑOL, perquè efectui l'ingrès del deute tributari, inclosos el recàrrec

de constrenyment i interessos de demora, en el termini establert al' article 108 del RGR.

Llançà, 5 de desembre de 1997.

L' CALDE,
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"<®> AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

DECRET.-

A la vila de Llançà, "o_ l'onze de desembre 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 217.822 Ptes.

* Pressupost Patronat de Turisme 13.807 Ptes.

* Pressupost Patronat d'Esports 4.652 Ptes.

* Pressupost Patronat Casal del Pensionista 37.800 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.

L'ALC DE
Davantmeu,
ELSECRETARI
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<JD> AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPOROÀ)

DEC RET. - A la vila de Llançà, el quinze de desembre de mil nou-cents noranta-set.

VISTA l'acta de compareixença de la Sra. MARlA CLARA VILA de data 15-12-97, en

relació amb la temporada d'activitat que té previst realitzar per l'exercici 1998, comuniqui's al
servei de Rendes i Recaptació, per tal que adeqüin els registres i padrons fiscals d'impostos, en

funció del temps d'activitat del proper exercici.

COMPLEIXI'S la resolució anterior i notifiqui's al Servei de Rendes i Recaptació d'aquest
Ajuntament.

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

L'ALCALDE,
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'TI E CRE T. - A la vila de Llançà, a setze de desembre de mil nou-cents noranta-set.

D'acord amb l'informe emès per l'Enginyer Assessor Municipal en data 15.12.1997, en relació
a l'OBERTURA D'UN TALLER DE REPARACIÓ DE MOTORS DE BARQUES a la

Ctra. de la Bisbal a Portbou, Km. 23,5, del qual n'és titular RIO mÉRICA, S.A.

DECRETO:

Primer.- ATORGAR llicència municipal d'OBERTURA i FUNCIONAMENT per a

ractivitat de TALLER DE REPARACIÓ DE MOTORS DE BAROUES a la Ctra. de la
Bisbal a Portbou, Km. 23,5, el titular del qual n'és RIO ffiÉRICA, S.A. pel fet d'haver-se

complert els requisits i adoptat les mesures correctores adeqüades.

El Secretari

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

Empordà, Exp. 19/94 pel seu coneixement.

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."



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

<@> AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

DECRET.-

A la vila de Llançà, a vint-i-tres de desembre 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 107.557 Ptes.

* Pressupost Patronat Museu Aquarel.la 34.800 Ptes.

* Pressupost Patronat d'Esports 10.092 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'ALC DE
Davantmeu,
ELSECRETARI
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<Q} AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

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

VIST l'expedient que es tramita per l'atorgament de concessió administrativa d'explotació del
BAR DEL PAVELLÓ MUNICIPAL D'ESPORTS.

ATÈS que per la Junta de Govern del Patronat Municipal d'Esports va adjudicar-se al Sr. Xavier
Abadia Perez l'explotació del Bar del Pavelló Municipal d'Esports, indicant-li que en el termini de
30 dies hauria d'abonar les mensualitats d'agost a octubre, signant el corresponent contracte i
formalitzant la fiança definitiva.

ATÈS que per Decret de l'Alcaldia de data 18.09.1997 va requerir-se al Sr. Abadia perquè en el
termini de 15 dies ingresses les quotes dels mesos d'agost a octubre així com la fiança definitiva.

ATÈS que en data 26.l1.97 per Decret de l'Alcaldia es fa constar que s'ha constituit la garantia
definitiva però a la vegada se'l requereix novament perquè en el termini de deu dies procedeixi a:

a) Ingressar la quantitat de 241.664 Ptes. corresponent al cànon de concessió dels mesos de

setembre, octubre, novembre i desembre de 1997.

b) Signar el contracte de concessió administrativa per l'explotació del Bar.
Així mateix, se l'adverteix que l'incompliment del Decret s'entendrà que renúncia al contracte.

ATÈS que ha transcorregut el termini assenyalat en el Decret esmentat sense que el Sr. Abadia
donés compliment al requeriment, aquesta ALCALDIA HA RESOLT:

...

PRIMER.- INICIAR expedient per donar per resolt i sense efecte l'acord i actes d'adjudicació de
la concessió administrativa de BAR DEL PAVELLÓ MUNICIPAL D'ESPORTS a favor del Sr.
Xavier Abadia Perez.

SEGON.- INICIAR expedient per tal de fer efectiva les garanties provisional i definitiva
dipositades en dates 23.06.97 i 09.10.97 respectivament i que corresponen a 30.000 Ptes. en

metàl.lic la provisional i l'aval com a garantia definitiva subscrit per la Caixa d'Estalvis i Pensions
de Barcelona per un import de 116.000 Ptes. com a conseqüència d'haver declarat resolt i sense

efecte l'acord de concessió administrativa per explotació del Bar del Pavelló Municipal d'Esports,
per incompliment per part de l'adjudicatari de les obligacions establertes en el Plec de condicions i
demés documentació contractual.

TERCER.- POSAR de manifest als interessats, Sr. Xavier Abadia Perez i Caixa d'Estalvis i
Pensions de Barcelona el procediment iniciat, perquè durant el termini de DEU DIES puguin
al.legar i presentar els documents i justificacions que estimin pertinents d'acord amb 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.
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<Q!> AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

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

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

ellloc i data al principi assenyalats, davant meu, el Secretari.- L'ALCALDE-PRESIDENT, davant

meu, EL SECRETARI, rubricats.
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AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALT EMPORDÀ)

DILIGÈNCIA DE CLOSA.- En aquesta data es procedeix al tancament del Llibre de
Resolucions de l'Alcaldia, que comprèn des deller de novembre al31 de desembre de 1997.

Llançà, 31 de desembre del 1997

ELSECRETARI
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