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� AJI;INTAMENT D.E LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

AJUNTAMENT DE LLANÇÀ

LLIBRE DE RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA

ANY 1998

TOM I

DILIGÈNCIA D'OBERTURA.- En el present Llibre figuren transcrites les
Resolucions i Decrets de l'Alcaldia amb numeració correlativa des del ler. de

gener al 30 de juny de 1998, legalitzant-se cada foli amb la rúbrica del Sr.
Alcalde-President i el segell de la Corporació.

Vistiplau
L'ALC

I
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� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

DEC RE T.- A la vila de Llançà, el catorze de gener de mil nou-cents noranta-vuit.

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 Canigó núm. 3 cantonada carrer Narcís

Monturiol núm. 2, el qual es troba ple de malesa amb alt perill i risc d'incendi, i vist el que
determina l'article 84 de hl 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 5-8-97 perquè es procedís a la seva neteja, posits de

manifest a la interessada Sra. Ma ROSA GRANOLLERS PALMARI 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 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 LLANÇA (ALT EMPORDÀ)

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

VIST l'escrit del Sr. Vicenç Calsina de data 24.12.1997 on fa constar que a l'interior de
l'establiment del Restaurant "Can Manel" situat al Passeig Maritim, núm. 4, hi ha uns gossos que
principalment a la nit molesten amb els seus lladrucs impedint el descans, aquesta Alcaldia HA
RESOLT:.

Primer- REQUERIR als responsables del Restaurant Can Manel, S.L. situat al Passeig Maritim,
4, per que adoptin les mesures adequades per tal d'evitar les molèsties que els gossos produeixen
als veïns i així solucionar el problema de convivència.

Segon.- Advertir al gerent del Restaurant Can Manel, S.L., que en cas d'incompliment del
requerit, es procedirà a l'inici d'expedient per determinar la gravetat dels fets i possibles sancions.

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

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, la Secretària Acetal. que certifica. Signatures:
L'ALCALDE.= Davant meu, La Secretària Acetal., rubricats.
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<l]> AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

DECRET.-

A la vila de Llançà, a vint-i-tres de gener de mil nou-cents noranta-vuit

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

1- ÀREA D'HISENDA:

A proposta del Regidor Delegat d'Hisenda:

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

detallen:

* Pressupost Patronat de Turisme 40.434 Ptes.

* Pressupost Patronat d'Esports 40.471 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)

DECRET.-

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

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 , 342.369 Ptes.

* Pressupost Patronat Casal del Pensionista.................................. 30.785 Ptes.

* Pressupost Patronat d'Esports 24.003 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
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<+D> AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALT EMPORDÀ)

DECRET.�

A la vila de Llançà a trenta de gener de mil nou-cents noranta-vuit.

VIST I'article 8.1 del Reglament d'armament de les policies locals, aprovat pel Decret
219/1996, de 12 de juny, del Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya i en el

qual s'especifiquen les característiques dels models d'armes reglamentàries dels membres de la
policia local.

ATÈS, que actualment la policia local d'aquest Ajuntament disposa de tres (3) armes

reglamentàries que no s'ajusten a les característiques de les que s'assenyalen al decret citat
anteriorment .

Aquesta Alcaldia en ús de les facultats que li confereix la legislació vigent,

HARESOLT:

Retirar del servei de la policia local les armes que a continuació se ressenyen i que es dipositin a

1 'Intervenció d'Armes de la Guàrdia Civil de Roses :

Tipus Categoria Marca:

Pistola IB Astra
Pistoia la Astra
Pistoia la Astra

Model Calibre núm. fabricació Agent que la tenia adjudicada

Constable
Constable
Constable

9mm/c
9mm/c
9mm/c

Carmen Braza Rendon núm. 105
Teresa Turró Prim. núm, 109
Fernando Castillo Carrasco 110

9689-F
0526�D
1310�F

COMPLEIXIS la resolució anterior i que es facin els tràmits necessaris pel seu compliment.

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

eilloc i data al principi esmentats, davant meu, el Secretari que CERTIFICO.

Av.Europa,nº37 - Te1.972/380181 - Fax972/381258 - 17490LLANÇÀ
Registre d'Entitats Locals: 01170926



Mt

� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÁ)

DECRET.-

A la vila de Llançà, a tres de febrer de mil nou-cents noranta-vuit

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 845.851 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'ALCALDE
Davantmeu,
ELSECRETARI
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<@> AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

DECRET

Atès 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 vist l'article 12 del Reial

Decret 1732/1994,

HE RESOLT:

Oferir eilloc 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,3 de febrer de 1998

Davant meu,
ELSECRETARI
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� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

DEC RET - A la vila de Llançà, a eme de febrer de mil nou-cents

noranta-vuit.

VIST l'escrit del Sf. JOAN CUSÍ i SALVAT, Regidor del Grup Municipal
Iniciativa per Catalunya-Els Verds (IC-EV), registrat en aquestes dependències
en data 23.01.98, Registre d'Entrades núm. 248, manifestant que en les obres del

Passeig Marítim de Grifeu no s'ha tramitat i aprovat definitivament el Pla

d'Ordenació i projecte d'urbanització i s'ha executat sense la corresponent
llicència d'obra municipal, per la qual cosa demana la incoació del corresponent
expedient disciplinari i sancionador per infracció urbanística.

VIST l'informe emès pel Cap del Servei d'Assessorament de la Direcció General
d'Urbanisme de la Generalitat de Catalunya de data 30-01-98, així com l'emès

per l'Advocat Assessor Municipal del dia 2-02-98.

ATÈS que el projecte de Passeig Marítim en qüestió és una obra pública d'interés

supramunicipal o general, i de la competència de la Comunitat Autònoma

Catalana, que no té per objecte portar a la pràctica les determinacions

urbanístiques de cap figura de planejament municipal. Per tant, ni és un projecte
d'urbanització, ni s'ha de tractar corn a projecte d'urbanització, ni requereix
l'existència prèvia del projecte d'urbanització.
D'altra banda, el projecte de Passeig Marítim en qüestió tampoc és clarament

enquadrable en l'àmbit estricte de l'ordenació urbanística, sinó en l'àmbit de
l'ordenació del territori.

ATÈS que els actes enumerats en els articles 247 del Decret Legislatiu 1/90 de
12 de juliol (TRC) i 1 del Reglament de Disciplina Urbanística (RDU), són actes

d'edificació i ús del sòl de caràcter estrictament urbanístic, la construcció d'un

Passeig Marítim fonamentalment en zona de domini públic estatal i en una àrea
territorial d'interès turístic, és una obra d'excepcional interés públic que depassa
.l'interés estrictament municipal i l'àmbit propi de l'ordenació urbanística en sentit

estricte, per la qual cosa no respon als actes enumerats en els articles 247 TRC i
1 RDU. Per tant no està subjecte a llicència municipal sinó al procediment de
formació del corresponent projecte d'obra pública segons la legislació sectorial

aplicable, en aquest cas, el procediment de l'article 97 del Reglament de la Llei
de Costes.
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% AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

,

)�V 4��
En el negat supòsit que no fos indubtable, en aquest cas concret, la línia

separadora entre acte d'ordenació del territori i acte d'ordenació urbanística en

sentit estricte, seria d'aplicació l'article 250.2 del TRC per tractar-se d'una obra

pública d'excepcional interés públic.
En aquest cas, la Jurisprudència afirma que l'informe favorable de l'Ajuntament
durant el procediment de tramitació del projecte d'obra, és equivalent a la nota de
conformitat de l'article 180.2 de la Llei del Sòl.

ATES que es tracta d'una obra executada per la Generalitat de Catalunya, en

substitució de l'Estat, en matèria de Costes, com a competència compartida i que
es regeix per allò que disposa l'article 97, de R D. 1471/89 d'I de desembre pel
qual s'aprova el Reglament de la Llei de Costes, essent la intervenció municipal
nul.la, ja que es limita a l'emissió d'un informe, que en aquest cas va ésser
favorable en virtut de l'acord del Ple de la Corporació de data 10-07-95.

ATÈS que la tramitació seguida per l'Ens Autonòmic s'ajusta a allò que disposa
el precepte transcrit en l'apartat anterior.

De conformitat amb l'acord de la Comissió de Govern de data 3-02-98, aquesta
Alcaldia, HA RESOLT:

DENEGAR la sol.licitud del Sr. JOAN CUSÍ i SALVAT demanant la incoació
immediata del corresponent expedient disciplinari i sancionador per infracció
urbanística de les obres del Passeig Marítim de Grifeu, pels raonaments abans
esmentats i per considerar que:

Primer.- Ni l'Ajuntament de Llançà ni la Generalitat de Catalunya s'han exorbitat
en l'exercici de les seves facultats.

Segon.- El procediment seguit és el correcte.
Tercer.- Pel negat cas de que fos necessària llicència municipal, l'informe emès

per l'Ajuntament d'efectes amfibiològics, s'extendria a l'urbanisme i es donaria
.

cobertura a allò actuat, per mor de l'article 180.2 de la Llei del Sòl, 250.2 de la
Llei Catalana i 8 del Reglament de Disciplina urbanística.

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

Av. Europa, o
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� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORD')

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

VIST l'informe emès pels Tècnics Municipals, Arquitecte Sr. Ricard Fina Segura i Enginyer Sr.
Joan Coll Castelló de data 13 de gener d'enguany, en relació a la visita d'inspecció efectuada a la
Sala de Festes Cuasar d'aquest municipi, el gerent de la qual n'és el Sr. Antonio Cortés Aparicio,
aquesta Alcaldia HA RESOLT: .

Primer.- REQUERIR al gerent de la Sala de Festes Cuasar, Sr. Antonio Cortés Aparicio, perquè
en el termini màxim d'un mes a partir de la recepció de la notificació del present decret, procedeixi
a realitzar totes les mesures correctores que consten en l'informe dels Tècnics Municipals, i que a

continuació es trascriuen literalment:

" 1r: Separarfísicament els dos edificis, és a dir, que cal eliminar els punts de contacte entre
la Sala de Festes i la vivenda del Sr. Barcelô.

In. Evitar sobretot a la zona del bar, qualsevol altaveu que toqui la paret que comunica els
dos edificis, i aquest haurà d'estar esmorteït a la seva base.

sr: Aportar un certificat, emès pel tècnic competent, de la fiabilitat i perfecte calibrament de
l'aparelllimitador depotència dels equips musicals instal.lats actualment en ellocal "

Segon.- Advertir al gerent de la Sala de Festes Cuasar, Sr. Antonio Cortés Aparicio, 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 als afectats.

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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<QJ> AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀJ

DECRET.-

A la vila de Llançà, el deu de febrer de mil nou-cents noranta-vuit

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............................................................... 481.809 Ptes.

* Pressupost Patronat Casal del Pensionista.................................. 47.607 Ptes.

* Pressupost Patronat d'Esports 36.773 Ptes.

* Preussupost Patronat Municipal de Turisme................................ 7.495 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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Davant meu

EL SECRETARI,

•

<!D> AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

DEC RET .- A la vila de Llançà, a onze de febrer de mil nou-cents noranta-vuit.

Vist l'informe emès pels Serveis Tècnics Municipals, en el que fan constar que la parcel.la
situada a la Carretera de Portbou núm. 14, propietat del Sr. JOAN PUIG JOFRE, 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 PUIG JOFRE 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 PUIG JOFRE que en el cas d'incompliment del requerit, procedirà a

iniciar-se expedient per tal de 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)

DE CRE T.-

A la Vila de Llançà, el disset de febrer de mil nou-cents noranta-vuit.

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 165.184 Ptes.

- Pressupost Patronat Municipal de Turisme 115.996 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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<!D> AJUNTAMENT DE LLANÇÀ IALTEMPOROÀ)

DE CRE T.-

A la Vila de Llançà, el vint-i-quatre de febrer de mil nou-cents noranta

vuit.

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 203.425 Ptes.

- Pressupost Patronat Municipal de Turisme.................... 60.756 Ptes.

- Pressupost Patronat Municipal d'Esports 27.741 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.

CALDE
Davant meu

ECRETARI
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<@> AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

DEC RET .

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

Vist l'informe emès pels Serveis Tècnics Municipals, en el que fan constar que a la parcel.1a
situada al carrer Cap de Ras núm. 1, referència cadastral 2827111, propietat del Sr. JOAN
SALVAT i SOLER, hi ha runes provinents de construccions.

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 iniciar-se expedient per tal de fer-ho aquest Ajuntament pels corresponents Serveis
,o mitjançant la contractació amb una empresa, fent ús del sistema d'execució subsidiària amb
les despeses a càrrec del requerit, sens perjudici de posar els fets en coneixement del
Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya.

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 (ALTEMPORDÀ)

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

Vist l'informe emès per la Policia Local, en el que fan constar que a la parcel.la situada al
carrer Dolors Falcó (Salanca Garrutx), referència cadastral 2405111, propietat de la Sra.
DOLORS CASTELLÓ i RIERA, hi ha terres provinents de rebaixos.

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. DOLORS CASTELLÓ i RIERA 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 treient les terres abocades.

ADVERTIR a la Sra. DOLORS CASTELLÓ i RIERA que en el cas d'incompliment del
requerit, procedirà a iniciar-se expedient per tal de fer-ho aquest Ajuntament pels
corresponents Serveis ,o mitjançant la contractació amb una empresa, fent ús del sistema
d'execució subsidiària amb les despesesa 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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<+!J> AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

D E e RET .- A la vila de Llançà, el dos de març de mil nou-cents noranta-vuit.

VIST l'expedient que es tramita 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 Penedès,
núm. l, baixos.

ATÈS que han transcorregut els vint dies concedits per Decret d'Alcaldia de data 26.11.1997

perquè el Sr. Manuel Martínez Perez procedis a retirar l'uralita de la finca del carrer Penedès,
núm. 1 baixos, sense que fins a la data s'hagi retirat, aquesta Alcaldia HA RESOLT:

Ir. COMMINAR al Sr. MANUEL MARTÍNEZ PEREZ perquè si passats quinze dies a partir del

següent a la recepció de la notificació de la present resolució, no s'ha retirat l'uralita objecte de la
controversia originada a la finca del carrer Penedès, núm. 1 baixos, es procedirà subsidiàriament
de la manera prevista en el Decret d'Alcaldia de data 26. I 1.1998, i s'executaran els treballs pels
Serveis Municipals, per la qual cosa s'assenyala el dia 23 de març d'enguany, a les 10 hores del

matí, aixecant-se acta per reflectir les incidències que es produeixin.

2ri. NOTIFICAR al Sr. Manuel Martínez Perez, que el cost de l'execució subsidiària dels treballs
de retirada de l'esmentada uralita ascendeixen a vint-i-dues mil cinc-centes quatre 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.

El Secretari

Ho mana i signa el Sr. Josep M. Salvatella i Suñer, Alcalde-President de l'Ajuntament de Llançà,
en ellloc i data al principi assenyalats, davant meu, el Secretari que certifico.
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D E e RE T.-

A la Vila de Llançà, el tres de març de mil nou-cents noranta-vuit.

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 221.063 Ptes.

- Pressupost Patronat Municipal de Turisme 92.043 Ptes.

- Pressupost Patronat Municipal d'Esports 23.538 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.

Davant meu

EL SECRETARI
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4!t> AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

D E e RET .- A la vila de Llançà, el quatre de març de mil nou-cents noranta-vuit.

VIST l'expedient que es tramita per determinar les condicions de seguretat en relació amb la

caiguda de material de façana de la finca situada al carrer Muralla, 6.

ATÈS que han transcorregut els vint dies concedits per Decret d'Alcaldia de data 15.10.1997

perquè el Sr. Joaquim Clausells Pernal procedis a efectuar la reparació de la façana de la finca del
carrer Muralla, 6, sense que fins a la data s'hagin realitzat els esmentats treballs, aquesta Alcaldia
HARESOLT:

Ir. COMMINAR al Sr. JOAQUIM CLAUSELLS PERNAL 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, 6, es procedirà subsidiàriament de la manera

prevista en el Decret d'Alcaldia de data 15.10.1997, i s'executaran els treballs pels Serveis

Municipals, per la qual cosa s'assenyala el dia 14 d'abril d'enguany, a les 9 hores del matí,
aixecant-se acta per reflectir les incidències que es produeixin.

2n. NOTIFICAR al Sr. JOAQUIM CLAUSELLS PERNAL, que el cost de l'execució subsidiària
dels treballs de reparació de l'esmentada façana ascendeixen a vuit-centes quaranta-tres mil cent'

quaranta-vuit pessetes, d'acord amb l'informe de l'Arquitecte-Assessor Municipal el qual
s'adjunta, 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 ellloc i data al principi assenyalats, davant meu, el Secretari que certifico.

El Secretari
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� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

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

VIST el Decret d'Alcaldia de data 08.09.1997 en relació a l'expedient incoat per desmuntar i

retirar tots els elements d'ocupació de la via pública mitjançant terrassa tancada al Passeig
Marítim, l, corresponents a l'establiment anomenat "LE PROVENÇAL", del que figura com a

titular Rapheline Annunziata.

ATÈS que en l'esmentada resolució se'l requeria perquè en el termini de deu dies procedís a

desmontar i retirar els elements d'ocupació amb l'advertència que de no fer-ho, els serveis

municipals procedirien a la seva execució, amb despeses al seu càrrec, valorades en tres-centes mil

pessetes, sens perjudici de donar-ne'n compte al Jutge d'Instrucció per les possibles
responsabilitats penals que es puguessin derivar per desobediència a l'Alcaldia, aquesta alcaldia
HARESOLT:

Ir. COMMINAR a la Sra. RAPHELINE ANNUNZIATA per tal que en el termini improrrogable
de DEU DIES procedeixi a desmontar i retirar tots els elements d'ocupació de la via pública de
l'establiment situat al Passeig Marítim, l.

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 el dia 24 de març a les 10 del matí, amb despeses
al seu càrrec valorades en tres-centes mil pessetes, sens perjudici de donar-ne'n compte al Jutde
d'Instrucció per les possibles responsabilitats penals que es puguin derivar per desobediència a

l'Alcaldia.

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. "

EL SECRETARI
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AJUNTAMENT DE LLANÇA (ALT EMPORDÀ)

DEC RET .

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

Vist l'informe emès pels Serveis Tècnics Municipals, en el que fan constar que a la parcel.la
situada a l'Avgda. 11 de Setembre núm. 17, propietat del Sr. FRANCISCO PESQUEIRA
MUS, hi ha dipositades runes provinents de construccions.

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. FRANCISCO PESQUEIRA MUS 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 treient les terres abocades.

ADVERTIR al Sr. FRANCISCO PESQUEIRA MUS que en el cas d'incompliment del

requerit, procedirà a iniciar-se expedient per tal de fer-ho aquest Ajuntament pels
corresponents Serveis ,o mitjançant la contractació amb una empresa, 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 la Vila de Llançà, el deu de març de mil nou-cents noranta

vuit.

No havent-se presentat reclamacions ni suggeriments durant el

període d'exposició pública contra l'acord adoptat per l'Ajunta
ment Ple en data 27 de gener d'enguany, d'aprovació inicial del

Pressupost Municipal per a 1998, s'entén definitivament aprovat
de conformitat amb l'article 150 de la Llei 39/1988, reguladora
de les Hisendes Locals, mitjançant publicació en el BOP i tauler
d'anuncis de la Casa Consistorial, juntament amb la plantilla de

personal:

Al PRESSUPOST DE L'ENTITAT

Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol

I
II
III
IV
V
VI
VII
IX

INGRESSOS
260.660.000
10.000.000

212.216.381
77.988.888
3.000.000

20.463.750
2.261.208

162.053.217

Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol

I

II
III
IV
V
VI
VII
IX

DESPESES
184.202.326
209.162.913
40.155.277
84.334.861

O
205.938.175

O
24.849.892

TOT AL .... 748.643.444 748.643.444

al PRESSUPOST PATRONAT MUNICIPAL DE TURISME

INGRESSOS DESPE'SES
Capítol I O Capítol I 5.714.000

II O II 13.550.000
IV 19.264.000 IV O

----------- -----------

TOT A L ..... 19.264.000 19.264.000

Cl PRESSUPOST CASAL MUNICIPAL DEL PENSIONISTA

INGRESSOS DESPESES
Capítol I O Capítol I 3.151. 745

II O II 1. 900.000
IV 5.026.745 IV O
V 25.000 V O

----------- -----------

TOT A L ..... 5.051.745 5.051. 745

Av. Eu,:?pa, nº 37 - Tel. 972/38 01 81 - Fax 972/38 1258 - 17490 LLA_tJÇÀ
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AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALT EMPORDÀ)

Qi PRESSUPOST MUSEU DE L'AOUAREL.LA

INGRESSOS DESPESES

Capítol I O Capítol I 4.465.202
II O II 2.560.000
III 600.000 III O
IV 6.373.202 IV O
V 52.000 V O

----------- -----------

TOT A L • e _ •• 7.025.202 7.025.202

El PRESSUPOST PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS

INGRESSOS DESPESES
Capítol I O Capítol I 3.021. 862

II O II 4.775.000
III 25.000 III O
IV 6.996.862 IV O
V 775.000 V O

----------- -----------

TOT A L 7.796.862 7.796.862

DESPESES

Capítol IV 33.260.809

El DEDUCCIONS (APORTACIONS AJUNTAMENT A PATRONATS)

Capítol
INGRESSOS
IV 33.260.809

TOT AL ..... 33.260.809

Gi PRESSUPOST GENERAL

INGRESSOS
Capítol I 260.660.000
Capítol II 10.000.000
Capítol III 212.216.381
Capítol IV 82.388.888
Capítol V 3.852.000
Capítol VI 20.463.750
Capítol VII 2.261.208

Capítol IX 162.053.217

TOT AL .... 754.520.444

33.260.809

DESPESES

Capítol I 200.555.135
Capítol II 231.947.913
Capítol III 40.155.277

Capítol IV 51.074.052
Capítol V O

Capítol VI 205.938.175

Capítol VII O

Capítol IX 24.849.892

754.520.444

H) Plantilla � personal � ª l'exercici �:

a) PERSONAL EVENTUAL DE GABINETS

1 Administratiu

Av. Europa, nº 37 - Tel. 972/3801 81 - _Fax 972 / 38 1258 - 17490 LLANÇÀ
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� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ IALTEMPORDÀj

b) PERSONAL FUNCIONARI

1 Secretari
1 Interventor
2 Administratius
6 Auxiliars Administratius
1 Agutzil-Ordenança
1 Delineant
1 Recaptador
1 Caporal Policia
12 Guàrdies
1 Agutzil-conserge
1 Ajudant Escola
1 Conserge Escola

1 Cap Brigada d'Obres
c) PERSONAL LABORAL FIX

1 Directora LLar Infants
1 Tècnic Llar Infants
1 Auxiliar Llar Infants

1 Oficial la. Obres
1 Oficial 2a. Obres
1 Electricista
1 Peó especialista
1 peó Obres
1 Oficial la. jardineria
2 peons especialistes
1 peó jardineria
7 netejadores
1 Mestre d'adults (temps parcial)
1 Auxiliar Administratiu (50% dedicació)

d) PERSONAL LABORAL CONTRACTAT

1 Auxiliar Policia (3 mesos - 1 vacant)
5 vigilants estiu (3 mesos - 5 vacants)
6 monitors Casal Estiu (2 mesos - 6 vacants)
1 vigilant Torre Romànica (temps parcial - 1 vacant)
1 Monitor natació (2 mesos - 1 vacant)

e) PERSONAL PATRONAT MUNICIPAL DE TURISME

Personal laboral fix: 1 Administrativa

Personal laboral contractat: 3 Auxiliars Admtves. (estiu)

f) PERSONAL MUSEU AQUAREL.LA

Personal laboral fix: 1 Director
1 Conserge (50% dedicació)
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AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALT EMPORDÀ)
I

/
, .'

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

L'ALCALDE
Davant meu,
EL SECRETARI

Av. Europa, nº 37 - Tel. 97_2/3801 81 - Fax 972/381258 - 17490 LLANÇÀ
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<@> AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

DE CRE T.-

A la Vila de Llançà, el deu de març de mil nou-cents noranta-vuit.

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 278.726 Ptes.

- Pressupost Patronat Municipal de Turisme 28.400 Ptes.

- Pressupost Patronat Municipal d'Esports 27.129 Ptes.

- Pressupost Patronat Casal del Pensionista 62.810 Ptes.

Davantmeu
ELSECRETARI

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 LLANÇÀ (ALTEMPDADÀ)

"DECRET.- A la vila de Llançà, a dotze de març de mil nou-cents noranta-vuit.

VIST l'informe emès pels Serveis Tècnics Municipals de data 11 de març d'enguany, on es fa
constar que s'han executat obres sense ajustar-se a la llicència so1.licitada en el seu moment, i

en virtud del 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. JEAN ALVAREZ, 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.

El Secretari
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<@> AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

"DECRET. - A la vila de Llançà, a dotze de març de mil nou-cents noranta-vuit.

VIST l'informe emès per la Ponència Tècnica Comarcal en data 09-03-98, en tràmit de

qualificació de la sol.licitud de llicència municipal incoada per JORGE GARCIA GONZÁLEZ,
per a l'obertura d'una activitat de BAR al Carrer Gardissó, 41-43 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 JORGE GARCIA GONZÁLEZ llicència d'instal.lació d'un BAR al

carrer Gardissó, núm. 41-43.

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

- Les assenyalades pels tècnics municipals i les del projecte.
- L'informe que falta emetre per part del Servei del Joc i l'Espectacle del Departament de
Governació de la Generalitat de Catalunya.
- Abans d'iniciar-se l'activitat s'haurà d'aportar la següent documentació:

1) Pòlissa de responsabilitat civil de l'activitat.

2) Fotocòpia Impost Activitats Económiques (Alta lA.E.)

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 certifi o. Signatures L'ALCALDE, davant meu. EL SECRETARI".

Av. Europa, nº 37 - Tei. 972 / 3801 81
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� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

DEC RE T.- A la vila de Llançà, el dotze de març de mil nou-cents noranta-vuit.

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. 42, 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 17-9-97

perquè es procedís a la seva neteja, posi's de manifest a l'interessat Sr. LOUIS SOLER
FALCO 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
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 RE T.- A la vila de Llançà, el dotze de març de mil nou-cents noranta-vuit.

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 Guillem de Berguedà núm. 13b, 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
14-10-97 perquè es procedís a la seva neteja, posits de manifest a l'interessat Sr. ALFONSO
ESTREMERA CONTI el procediment iniciat per restablir les condicions de salubritat del
solar.

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.

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

/
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<@> AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

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

DE CRE T.-

1.- ÀREA D'HISENDA:

A proposta del Regidor Delegat d'Hisenda

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

es detallen:

_ Pressupost Ajuntament 215.811 Ptes.

_ Pressupost Patronat Municipal de Turisme 4.700 Ptes.

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

aquesta Alcaldia HA RESOLT:

Davantmeu
ELSECRETARI

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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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 La Coma núm. 54, 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 14-10-97

perquè es procedís a la seva neteja, posits de manifest a l'interessat Sr. JOAN PACAREU i

GRANOLLERS el procediment iniciat per restablir les condicions de salubritat del solar.

..

<@> AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

DEC RE T.- A la vila de Llançà, el divuit de març de mil nou-cents noranta-vuit.

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.

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



..

� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

DEC RE T.- A la vila de Llançà, el divuit de març de mil nou-cents noranta-vuit.

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 Ramon Muntaner núm. 11, 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
14-10-97 perquè es procedís a la seva neteja, posits 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 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.

l'AtcAL E-PRESIDENT,

Av.Europa,nº37 - Te1.972/380181 - Fax972/381258 - 17490LLANÇÀ
Registre d'Entitats Locals: 01170926



..

<Q;t> AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

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

Vist l'informe emès pels Serveis Tècnics Municipals, en el que fan constar que a la parcel.la
situada al carrer Empúries núm. l', propietat del Sr. JACQUES CACHELIN, 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. JACQUES CACHELIN 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. JACQUES CACHELIN que en el cas d'incompliment del requerit,
procedirà a iniciar-se expedient per tal de fer-ho aquest Ajuntament pels corresponents
Serveis,o mitjançant la contractació amb una empresa, 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, nQ 37 - Tel. 972/3801 81 - Fax 972/381258 - 17490 LLANÇÀ
Registre d'Entitats Locals: 01170926



..

� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPDRDÀ)

DEC RET .

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

Vist l'informe emès pels Serveis Tècnics Municipals, en el que fan constar que la parcel.la
situada al carrer LA COMA Núm. 57, propietat del Sr. PERE OLIVAS FLORES, 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 OLIVAS FLORES 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 OLIVAS FLORES que en el cas d'incompliment del requerit,
procedirà a iniciar-se expedient per tal de fer-ho aquest Ajuntament pels corresponents
Serveis,o mitjançant la contractació amb una empresa, 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.

Davant meu

SECRETARI,

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

que certifico.

DE-PRESIDENT,

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



...

AJUNTAMENT DE LLANÇA (ALT EMPORDÀ)

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

Vist l'informe emès pels Serveis Tècnics Municipals, en el que fan constar que a la parcel.la
situada al carrer Empúries núm. 11, propietat del Sr. MANUEL BENLLOCH BONET, 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. MANUEL BENLLOCH BONET 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. MANUEL BENLLOCH BONET que en el cas d'incompliment del
requerit, procedirà a iniciar-se expedient per tal de fer-ho aquest Ajuntament pels
corresponents Serveis,o mitjançant la contractació amb una empresa, 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'ALCALD -PRESIDENT, Davant meu

EL SECRETARI,

Av. Europa, nº 37 - Tel. 972/38 01 81 - Fax 972 /381258 - 17490 LLANÇÀ
Registre d'Entitats Locals: 01170926



..

� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

D E e RET .- A la vila de Llançà, a divuit de març de mil nou-cents noranta-vuit.

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. 51, propietat del Sr. JOSEP SERRADELL
ESCARPANTER, 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 SERRADELL ESCARPANTER 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 SERRADELL ESCARPANTER que en el cas d'incompliment
del requerit, procedirà a iniciar-se expedient per tal de fer-ho aquest Ajuntament pels
corresponents Serveis,o mitjançant la contractació amb una empresa, 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 IALTEMPOROÀ)

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

Vist l'informe emès pels Serveis Tècnics Municipals, en el que fan constar que a la parcel.la
situada al carrer Empúries núm. 1, propietat del Sr. JOSEP SERRADELL ESCARPANTER,
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 SERRADELL ESCARPANTER 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 SERRADELL ESCARPANTER que en el cas d'incompliment del

requerit, procedirà a iniciar-se expedient per tal de fer-ho aquest Ajuntament pels
corresponents Serveis,o mitjançant la contractació amb una empresa, 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'ALCAL E-PRESIDENT,

Av. Europa, nº 37 - Tel. 972 / 3801 81 - Fax 972 / 381258 - 17490 LLANÇÀ
Regislré'd'Enlilals Locals: OI 170926



..

� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPOROÀ)

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

Vist l'informe emès pels Serveis Tècnics Municipals, en el que fan constar que a la parcel.la
situada al carrer Empúries núm. 32, propietat del Sr. JOSEP SERRADELL
ESCARPANTER, 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. JOSEP SERRADELL ESCARPANTER 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 SERRADELL ESCARPANTER que en el cas d'incompliment del

requerit, procedirà a iniciar-se expedient per tal de fer-ho aquest Ajuntament pels
corresponents Serveis,o mitjançant la contractació amb una empresa, fent ús del sistema
d'execució subsidiària amb les despeses a càrrec del requerit.

COMPLEIXI'S la resolució anterior i notifíqui'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



..

<Œ!> AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

DEC RET .

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

Vist l'informe emès pels Serveis Tècnics Municipals, en el que fan constar que la parcel.la
situada al carrer Banyoles núm. 1, propietat de DAUFO S.L., 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 DAUFO S.L. 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 DAUFO S.L. que en el cas d'incompliment. del requerit, procedirà a iniciar-se
expedient per tal de fer-ho aquest Ajuntament pels corresponents Serveis,o mitjançant la
contractació amb una empresa, 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.

Davantmeu
EL SECRETARI,

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



..

<@> AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPOROÀ)

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

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. 35, propietat de 1.150 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 artiele en els seus apartats 2 i 3, aquesta Alcaldia,

HARESOLT:

REQUERIR a 1.150, 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 1.150, S.A. que en el cas d'incompliment del requerit, procedirà a iniciar-se

expedient per tal de fer-ho aquest Ajuntament pels corresponents Serveis,o mitjançant la
contractació amb una empresa, 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'ALCALD -PRESIDENT, Davant meu

EL SECRETARI,

Av.Europa,nº37 - Te1.972/380181 - Fax972/381258 - 17490LLANÇÀ
Registre d'Entitats Locals: 01170926



"'-. .. -

..

<@> AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

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

Vist l'informe emès pels Serveis Tècnics Municipals, en el que fan constar que la parcel.la
situada al carrer JOANOT MARTORELL Núm. 5, propietat de CAIXA D'ESTALVIS I

PENSIONS DE BARCELONA, es troba plena de malesa amb alt perill i rise d'incendi.

VIST l'article J O 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 CAIXA D'ESTALVIS I PE�SIONS DE BARCELONA 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 CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA que en el cas

d'incompliment del requerit, procedirà a iniciar-se expedient per tal de fer-ho aquest
Ajuntament pels corresponents Serveis,o mitjançant la contractació amb una empresa, 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.

VALCALDE RESIDENT,

Av. Europa, nº 37 - Tel. 972/3801 81 - Fax 972 / 38 1258 - 17490 LLANÇÀ
Registre d'Entitats Locals: 01170926



<Qî> AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

D E e RET .

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

Vist l'informe emès pels Serveis Tècnics Municipals, en el que fan constar que la parcel.la
situada al carrer JOANOT MARTORELL Núm. 9, propietat de CAIXA D'ESTALVIS I

PENSIONS DE BARCELONA, es troba plena de malesa amb alt perill i rise d'incendi.

VIST l'article .1 O 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 CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA 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 CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA que en el cas

d'incompliment del requerit, procedirà a iniciar-se expedient per tal de fer-ho aquest
Ajuntament pels corresponents Serveis,o mitjançant la contractació amb una empresa, fent ús

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

Davant meu

EL S CRETARI,

COMPLEIXI'S la resolució anterior i notifíqui'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



....

AJUNTAMENT DE LLANÇA (ALT EMPORDÀ)

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

VISTES les resolucions de l'Alcaldia i de l'Instructor de l'expedient disciplinari de data
29-8-1991, incoat contra el Sr. MIQUEL PASCUAL PASCUAL, i vist així mateix l'acord de
la Comissió de Govern del dia 10-3-1998, aquesta Alcaldia, HA RESOLT:

DECLARAR extingida la responsabilitat de l'inculpat, Sr, MIQUEL PASCUAL PASCUAL,
per haver prescrit els fets denunciats, quedant sense efecte la inhabilitació de comandament
dintre la Policia Local, decretada amb caràcter provisional.

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
EL SECRETARI,

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



,

AJUNTAMENT DE LLANÇA (ALT EMPORDÀ)

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

VIST l'acord de la Comissió de Govern del dia 17 de març d'enguany i de conformitat amb el

que preceptua 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 als

interessats Srs. Josep M. Suarez Girbal, Rafael Suarez Girbal i Francisco Fernández Garcia el

procediment instruit en l'expedient de declaració d'estat ruinós de la finca situada al carrer La

Unió, núm. l, cantonada amb carrers Floridablanca i Llop.
Durant el termini de quinze dies, els interessats 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 el lloc i data abans indicats, davant meu, el Secretari, que dono fe. L'ALCALDE.

Davant meu, El Secretari. Rubricats

L'ALCALDE El Secretari

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



..

<Q;!> AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

DE CRE T.-

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

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 149.482 Ptes.

- Pressupost Patronat Municipal d'Esports 1.854 Ptes.

- Pressupost Patronat Casal del Pensionista 13.536 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, nº 37 - Tel. 972/3801 81 - Fax 972 / 381258 - 17490 LLANÇÀ
Registre d'Entitats Locals: 01170926



..

� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALT EMPORDÀ)

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

VIST l'acord de la Comissió de Govern de data 17.03.1998, en relació amb la instal.lació
d'una grua a les obres que realitza de "Construcció edifici amb vuit vivendes" al C/ L'Olivar,
s/n, , aquesta Alcaldia HA RESOLT:

REQUERIR al Sr. Josep Company i Molar en representació de RESIDENCIAL PLATJA
FARELLA, S.A. perquè en el termini màxim de DEU DIES aportin la següent documentació:

1. Projecte Tècnic amb els requisits exigits per la Instrucció Tècnica Complementària
MIE-AEM2.

2. Certificat de la casa instal.ladora subscrit per Tècnic titulat, acreditatiu del perfecte estat
dels elements de la grua a instal.lar i de que assumeix la responsabilitat del muntatge fins a

deixar-la en perfecte estat de funcionament.

3. Assegurança de responsabilitat civil per un import mínim de 50.000.000 de pessetes.

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.

Av. Europa, nº 37 - Tel. 972/3801 81 - Fax 972/381258 - 17490 LLANÇÀ
Registre d'Entitats Locals: Oi i 70926
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� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

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

VIST l'acord de la Comissió de Govern de data 17.03.1998, en relació amb la instal.lació
d'una grua a les obres que realitza de "Construcció edifici de vivendes" al CI Gardissó, 22, ,

aquesta Alcaldia HA RESOLT:

REQUERIR al Sr. Manuel Eladio Rodriguez en representació d'Eladio Llançà, 2000, S.L.

perquè en el termini màxim de DEU DIES aportin la següent documentació:

1. Projecte Tècnic amb els requisits exigits per la Instrucció Tècnica Complementària
MIE-AEM2.

2. Certificat de la casa instal.ladora subscrit per Tècnic titulat, acreditatiu del perfecte estat

dels elements de la grua a instal.lar i de que assumeix la responsabilitat del muntatge fins a

deixar-la en perfecte estat de funcionament.

3. Assegurança de responsabilitat civil per un import mínim de 50.000.000 de pessetes.

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.

Av. Europa, nº37 - Te1.972/380181 - Fax972/381258 - 17490LLANÇÀ
Registre d'Entitats Locals: 01170926
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AJUNTAMENT DE LLANÇA (ALT EMPORDÀ)

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

VIST l'acord de la Comissió de Govern de data 17.03.1998, en relació amb la instal.lació

d'una grua a les obres que realitza de "Construcció edifici CASA DE CULTURA" a la Plaça
Major, , aquesta Alcaldia HA RESOLT:

REQUERIR als responsables de Rubau Tarres, S.A. perquè en el termini màxim de DEU
DIES aportin la següent documentació:

1. Projecte Tècnic amb els requisits exigits per la Instrucció Tècnica Complementària
MIE-AEM2.

2. Certificat de la casa instal.ladora subscrit per Tècnic titulat, acreditatiu del perfecte estat

dels elements de la grua a instal.lar i de que assumeix la responsabilitat del muntatge fins a

deixar-la en perfecte estat de funcionament.

3. Assegurança de responsabilitat civilper un import mínim de 50.000.000 de pessetes.

Ho mana i signa en Josep M. Salvatella i Suñer, Alcalde-President de I'AjuJltament 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 972/381258 - 17490 LLANÇÀ
Registre d'Entitats Locals: 01170926
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� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

DEC RET .- A la vila de Llançà, a vint-i-sis de març de mil nou-ceIits noranta-vuit.

Vist l'informe emès pels Serveis Tècnics Municipals, en el que fan constar que la parcel.la
situada al carrer Banyoles núm. 1, propietat del Sr. MIQUEL CULUBRET i PADRÓ, es

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

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

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

HARESOLT:

REQUERIR al Sr. MIQUEL CULUBRET i PADRÓ 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. MIQUEL CULUBRET i PADRÓ que en el cas d'incompliment del
requerit, procedirà a iniciar-se expedient per tal de fer-ho aquest Ajuntament pels
corresponents Serveis,o mitjançant la contractació amb una empresa, 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-PRESIDENT,

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



..

<!D> AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

DECRET.-

A la Vila de Llançà, el trenta-ú de març de mil nou-cents noranta-vuit.

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 207.247 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



..

� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (AlTEMPORDÀ)

DEC RET

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

VIST l'escrit dels Srs.RAPHAELINA ANNUNZIATA i MARIO ANNUNZIATA,
de data 11-3-98, en relació amb el Decret de l'Alcaldia de data
4-3-98, pel qual se'ls comminava perquè procedissin a desmuntar
i retirar tots els elements d'ocupació de la via pública de
l'establiment situat al Passeig Marítim núm.1, amb l'advertència
que es cas d'incompliment seria executat pels serveis municipals
amb despeses al seu càrrec.

ATESES les al.legacions de l'esmentat escrit sobre la falta de
coneixement de la notificació, els problemes de relació entre

pare i filla, així com el fet d'haver trencat la relació empresa
rial amb el comptable, i la impossibilitat de trobar finançament
abans de la temporada d'estiu; i considerada la proposta de

pagament aplaçat, aquesta Alcaldia HA RESOLT:

1r.- ACCEPTAR el fraccionament del pagament suggerit pel Sr.Mario
Annunziata, d'acord amb els següents terminis:

- El 20 d'abril de 1998 · .......... 366.031'-
- El 20 de maig de 1998 · .......... 366.031'-
- El 20 de juny de 1998 · .......... 366.031'-
- El 20 de juliol de 1998 ......... 366.031'-

El 20 d'agost de 1998 · .......... Impostos i taxes de 1998

2n.- DEIXAR en suspens temporalment l'execució de l'esmentat
Decret per desmuntar i retirar els elements que ocupa la via
pública al Passeig Marítim núm.1 amb l'advertència que l'incom
pliment en el pagament de qualsevol termini comportarà l'execució
imediata del Decret.

3r.- INFORMAR al Sr.Annunziata que el fraccionament de pagament
acceptat no interfereix el procediment d'apremi que el Servei de

Recaptació té iniciat per determinat deutes.

7-
uropa, nQ 37 - Tel. 972/3801 81 - Fax'972 / 381258 - 17490 LLANÇÀ
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Ho mana i signa el Sr.Josep M. Salvatella i Suñer, Alcalde
President de l'Ajuntament de Llançà, en el lloc i data esmentats,
davant el Secretari, que certifico.



� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

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

VIST l'informe emès per la Policia Local d'aquest municipi en relació a les obres que s'estan
efectuant a les finques del Camí de Sant Silvestre consistents en "Construcció de paret de
tanca formada per piquets i tela metàl.lica" sense la preceptiva llicència municipal, els

propietaris de les finques Srs. REMIGIO HERAS DOMINGO, ISIDRO GuaLEN
MATAMOROS i JUAN RAFAEL BALLESTA MARTINEZ, 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 als interessats, Srs. REMIGIO HERAS DOMINGO, ISIDRO
GuaLEN MATAMOROS i JUAN RAFAEL BALLESTA MARTINEZ el procediment
iniciat sobre la legalitat urbanística, informant-los 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.

El Secretari

Ho mana i signa en Josep M. Salvatella 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 / 38 1258 - 17490 LLANÇÀ
Registre d'Entitats Locals: 01170926
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<Qt> AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

DECRET.-

A la Vila de Llançà, el vuit d'abril de mil nou-cents noranta-vuit.

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 256.409 Ptes.

- Pressupost Patronat Municipal de Turisme 20.615 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-/�01 81 - Fax 972 / 38 12 58 - 17490 LLANÇÀ
Registre d'Entitats Locals: 01170926
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� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPDRDÀ)

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

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 179.561 Ptes.

- Pressupost Patronat Municipal d'Esports........................ 7.457 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.

D E e RE T.-

Davantmeu
ELSECRETARI

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 quinze d'abril de mil nou-cents noranta

vuit.

VIST l'escrit dels Srs. RAPHELlNE ANNUNZIATA i MARIO ANNUNZIATA,
de data 7-4-98, en relaci6 amb el Decret de l'Alcaldia del primer
d'abril proppassat, pel qual s'acceptava el pagament fraccionat

dels deutes contrets amb el Servei Municipal de Recaptaci6,
deixant en suspens el desmuntatge d'elements d'ocupaci6 de la via

pública.

ATESES les al.legacions referents a l'elevat import a liquidar i

que la major part de la facturaci6 de l'empresa es realitza
durant els mesos de juliol i agost, i considerada la nova propos
ta de pagament aplaçat, aquesta Alcaldia HA RESOLT:

1r.- ACCEPTAR el nou periode improrrogable de pagament del deute

que té contret els Srs.RAPHELlNE i MARIO ANNUNZIATA amb aquesta
Corporaci6, en els següents terminis i quanties:

- el 20 d'abril de 1998 125.000'-
- el 20 de maig de 1998 125.000'-
- el 20 de juny de 1998 125.000'-
- el 20 de juliol de 1998 1.089.124'-
- el 20 d'agost de 1998 Impostos i taxes de 1998, que
li seran facilitats pel Servei de Recaptaci6.

2n.- CONTINUAR la suspensi6 temporal d'execuci6 del Decret de

desmuntar i retirar els elements que ocupen la via pública del

Passeig Marítim núm.1 amb l'advertència que l'incompliment en el

pagament de qualsevol termini comportarà l'execuci6 immediata del
Decret.

3r.- INFORMAR als Srs.Annunziata que el fraccionament de pagament
acceptat no interfereix el procediment d'apremi que el Servei de

Recaptaci6 té iniciat per determinats deutes.

Ho mana i signa el Sr.Josep M. Salvatella i Sufier, Alcalde

President l'Ajuntament de Llançà, en el lloc i data esmentats,
davant meu, el Secretari, que certifico.

Davan
EL/�"",-f'<_
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� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ IALTEMPOROÀj

DEC RE T.- A la vila de Llançà, el vint-i-un d'abril de mil nou-cents noranta-vuit.

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 Dolors Falcó (Salanca Garrutx), en el qual hi
ha dipositades terres provinents de rebaixos d'obres, 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
2-3-98 perquè es procedís a la seva neteja, posi's de manifest a la interessada Sra. DOLORS
CASTELLÓ i RIERA 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 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.

L'ALCALDE,

Av. Europa, nº 37 - Tel. 972/38 01 81 - Fax 972 /38 12 58 - 17490 LLANÇÀ
Registre d'Entitats Locals: 01170926
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� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀI

D E e RET.- A la vila de Llançà, a vint-i-set d'abril de mil nou-cents noranta-vuit.

VIST l'expedient incoat per determinar les condicions de seguretat en relació amb la caiguda de
material de la façana, així com tancar la porta per evitar que entrin persones al seu interior, de la
finca situada al carrer Mora, 20.

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 dels Serveis Tècnics, on fa constar que els treballs no s'han realitzat, aquesta
Alcaldia,

HARESOLT:

Primer.- ORDENAR al Sr. MARTIN AGUADO JEREZ, propietari de la finca situada al carrer

Afora, 20 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 Mora, 20.

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.

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-set d'abril de mil nou-cents noranta-vuit.

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

conseqüència de la instaLlació d'una uralita a la planta pis del CI Nicolás Salmerón, 6, Ir. B.

ATÈS que en el tràmit de vista i audiència el denunciat ha presentat còpia de l'acta de la Junta

de Propietaris de l'Edifici les Llances acceptant la instal.lació d'un cobert pel servei de la seva

vivenda, havent assistit a la reunió la Sra. Maria Sánchez Mulero, denunciant dels fets.

ATÈS que tes actuacions que se segueixen en el present expedient són per determinar si els
fets denunciats s'ajusten a la legalitat, amb independència de l'acord de la Comunitat de

Propietaris sobre l'acceptació a no de la col.locació de la uralita ..

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

Primer.- ORDENAR al Sr. Manuel Cereta López, propietari de la finca situada al carrer

Nicolás Salmerón, 6, Ir. B d'aquest municipi, perquè en el termini de vint dies procedeixi a

retirar la 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. 972/3801 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-set d'abril de mil nou-cents noranta-vuit.

VIST l'expedient que es tramita a conseqüència de la denúncia presentada per la instal.lació
d'uns motors de refrigeració del Supermercat DINS que produeixen sorolls i vibracions.

ATÈS que l'Enginyer Tècnic Municipal ha emès informe, especificant que es necessita un

projecte tècnic per la legalització de la caseta i a la vegada s'hi especifiqui clarament les
mesures adoptades pel compliment de la normativa de sorolls.

ATÈS que l'Arquitecte Assessor Municipal indica que per tal de poder dictaminar l'assumpte
és necessari un estat actual sobre el qual haurà de justificar-se tècnicament el compliment de la

normativa, aquesta Alcaldia

REQUERIR al Sr. ANTONIO BERGNES DE LAS CASAS, en representació de PORT

SALANCA, S.A. perquè en el termini màxim de quinze dies aporti la següent documentació:

HARESOLT:

_" Estat actual de la caseta construïda destinada als motors de refrigeració del supermercat
DINS, amb la justificació d'un tècnic que acrediti el compliment de la normativa, tenint en

compte l'edificabilitat existent i demés paràmetres d'aplicació".

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 meu, el Secretari, que dono fe.
L'ALCALDE. 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 (ALTEMPOROÀ)

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

VIST l'escrit del Sr. JOAQUIM CLAUSELLS PERNAL registrat en aquestes dependències
amb el núm. 1162/98 en relació amb l'expedient d'execució subsidiaria per restablir les
condicions de seguretat de l'immoble del carrer Muralla, 6.

ATÈS que en l'esmentat escrit es demana la declaració de ruina de l'edifici i vist l'article 19 del
Real Decret 2187/1978, de 23 de juny pel qual s'aprova el Reglament de Disciplina
Urbanística, aquesta Alcaldia

HARESOLT:

REQUERIR al Sr. JOAQUIM CLAUSELLS PERNAL perquè en el termini màxim de

quinze dies aporti la següent documentació:

- Títol de propietat de l'immoble i d'altres drets reals de la finca.
- Relació de moradors i/o arrendataris que per qualsevol títol de possessió tingui l'immble.
- Certificat expedit per facultatiu competent que justifiqui la causa d'instar la declaració de
ruina, l'estat fisic de l'immoble, així com s'indiquin les condicions de seguretat i habitabilitat
suficients que permetin als seus ocupants la permanència fins no es resolgui l'expedient.

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"

Av. Europa, nº 37 - Tel. 972/3801 81 - Fax 972/381258 - 17490 LLANÇÀ
Registre d'Entitats Locals: OJ 170926



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

..

<!D> AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (AlTEMPORDÀ)

VIST l'expedient incoat per determinar les condicions de salubritat en què es troba el solar

situat a la Ctra. Port de la Selva núm. 42.

ATÈS que en el tràmit de vista i audiència als interessats en l'expedient, no s'ha presentat cap
escrit d'al.legacions.

VIST l'acord de la Comissió de Govern del dia 22-4-98, aquesta Alcaldia, HA RESOLT:

Primer.- ORDENAR al Sr. LOUIS SOLER FALCÓ, propietari del solar situat a la Ctra. Port

de la Selva núm. 42 d'aquest Municipi perquè en el termini de vint dies procedeixi a netejar
l'esmentat solar, restablint les condicions de salubritat del solar.

Segon. - De no procedir a la neteja en el termini fixat, se'l requerirà novament perquè efectui la

neteja ordenada, que de no complir-se, la 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.

Davant meu

EL SECRETARI,
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"D EC RE T.- A la vila de Llançà, a vint-i-vuit d'abril de mil nou-cents noranta-vuit.

D'acord amb l'informe emès per l'Enginyer Assessor Municipal en data 27.04.1998, en relació

a l'OBERTURA D'UN BAR al CI GARDISSÓ, 41-43, del qual n'és titular JORGE

GARCIA GONZÁLEZ.

DECRETO:

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

l'activitat de BAR al CI Gardissó, 41-43, el titular del qual n'és JORGE GARCIA
GONZÁLEZ pel fet d'haver-se complert els requisits i adoptat les mesures correctores

adeqüades.

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

Empordà i als Serveis Territorials del Joc i de l'Espectacle.

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

El Secretari
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D E e RE T.-

I

\

\ ,

\
'.

A la Vila de Llançà, el vint-i-quatre d'abril de mil nou-cents noranta-vuit.

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 173.102 Pta.

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
EL S CRETARI
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DEC RE T.- A la vila de Llançà, el vint-i-vuit d'abril de mil nou-cents noranta-vuit.

VIST l'informe de la Policia Local de data 17-4-98, en el que es posa de manifest que al

terreny situat a l'Avinguda Mestral núm. 49 b hi ha diversos pous a ras de terra sense tapar, la

qual cosa representa un perill, i que l'esmentat terreny està ple de malesa amb el rise i perill
d'incendi que això representa.

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'anterir article en els seus apartats 2 i 3, aquesta Alcaldia,

REQUERIR a la Sra. MARIA FERRÉS CALSINA perquè en el termini d'UN MES, a

comptar des de la data de rebuda de la notificació de la present resolució, procedeixi a tapar
els pous d'aigua i procedeixi a netejar l'esmentat terreny.

.

ADVERTIR a la Sra. MARIA FERRÉs CALSINA que en el cas d'incompliment del requerit,
procedirà a iniciar-se expedient per tal de fer-ho l'Ajuntament pels corresponents Serveis o

mitjançant la contractació amb una empresa, fent ús del sistema d'execució subsidiària amb les

despeses a càrrec del requerit.

HARESOLT:

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-PRESIDENT,
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DEC RE T.- A la vila de Llançà, el vint-i-vuit d'abril de mil nou-cents noranta-vuit.

VIST l'informe de la Policia Local de data 17-4-98, en el que es posa de manifest que al

terreny situat en el carrer La Bateria núm. 72 (davant zona verda) hi ha col.locat un rètol
indicador de l'Hostal Ma Teresa a sobre la vorada, la qual cosa dificulta la circulació de
vianants.

Davant meu

EL SECRETARI,

VIST l'acord de la Comissió de Govern d'aquest Ajuntament de data 22-04-98, aquesta
Alcaldia,

REQUERIR a la Sra. Ma TERESA CALVET VALIEN, en representació de l'HOSTAL M"

TERESA perquè en el termini d'UN MES, a comptar des de la data de rebuda de la
notificació de la present resolució, procedeixi a desplaçar l'esmentat rètol.

ADVERTIR a la Sra. Ma TERESA CALVET VALIEN, en representació de l'HOSTAL M"

TERESA que en el cas d'incompliment del requerit, procedirà a iniciar-se expedient per tal de
fer-ho l'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.

HARESOLT:

L' CALDE,
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A la Vila de Llançà, a vint-i-vuit d'abril de mil nou-cents noranta-vuit.

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 266.786 Ptes.

_ Pressupost Patronat Municipal de Turisme ; 42.576 Ptes.

_ Pressupost Patronat Municipal d'Esports 50.721 Ptes.

_ Pressupost Patronat Casal del Pensionista 24.824 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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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.
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DEC RE T.- A la vila de Llançà, el vint-i-vuit d'abril de mil nou-cents noranta-vuit.

VIST l'informe de la Policia Local de data 17-4-98, en el que es posa de manifest que al

terreny situat a l'Avinguda Mestral núm. 49 hi ha diversos pous a ras de terra sense tapar, la

qual cosa representa un perill, i que l'esmentat terreny està ple de malesa amb el risc i perill
d'incendi que això representa.

,

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

HARESOLT:

REQUERIR a la Sra. ISABEL DEL CERRO RODRÍGUEZ perquè en el termini d'UN MES,
a comptar des de la data de rebuda de la notificació de la present resolució, procedeixi a tapar
els pous d'aigua i procedeixi a netejar l'esmentat terreny.

.

Davant meu

EL SECRETARI,

ADVERTIR a la Sra. ISABEL DEL CERRO RODRÍGUEZ que en el cas d'incompliment del

requerit, procedirà a iniciar-se expedient per tal de fer-ho l'Ajuntament pels corresponents
Serveis o mitjançant la contractació amb una empresa, 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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DEC RET .

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

VISTOS els escrits dels Srs. Josep M. i Rafael Suarez Girbal de data 09.04.1998 i 14.04.1998

respectivament i que en relació amb el tràmit d'audiència conferit en l'expedient de declaració
de ruina de la finca del carrer La Unió, núm. 1 demana la possibilitat de presentar
documentació complementària amb posterioritat al termini atorgat, aquesta Alcaldia HA
RESOLT:

AMPLIAR el termini de presentació d'al.legacions i justificacions en l'esmentat expedient per
un periode de QUINZE DIES a partir de la data de rebuda de la present notificació.

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

El Secretari
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DE CRE T.-

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

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 228.603 Ptes.

- Pressupost Patronat Municipal d'Esports 21.040 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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"DECRET.- A la vila de Llançà, a sis de maig de mil nou-cents noranta-vuit.

VIST l'informe emès per l'Arquitecte Assessor Municipal de data 28 d'abril d'enguany, referent

a les obres que realitza Eladio Gonzalez Rodriguez al carrer Josep M. de Sagarra, 19,
consistents en la "Construcció vivenda unifamiliar adossada", on es fa constar que s'han

executat sense ajustar-se als projectes obrants en l'expedient ni a llicència sol.licitada en el seu

moment, i a més, les reculades al carrer no s'ajusten a les ordenances, i en virtud del 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. ELADIO GONZALEZ RODRIGUEZ 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 el lloc i data al principi assenyalat, davant meu, el Secretari que certifico.
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DECRET.- A la vila de Llançà, el set de maig de mil nou-cents noranta-vuit.

VIST el recurs ordinari interposat pel Sr. JOAN CUSÍ i SALVAT, Regidor el Grup Municipal
Iniciativa per Catalunya- Els Verds (lC-EV) de l'Ajuntament de Llançà, en aquestes

dependències municipals en data 11.03.1998, contra el decret de l'Alcaldia de 5 de febrer de

1998, pel qual es denegava la incoació d'expedient disciplinari i sancionador per les obres del

Passeig Marítim de Grifeu.

VIST l'informe de l'advocat Sr. Joaquim de Ribot i Targarona del contingut literal següent:
"Amb referència al recurs ordinari, interposat contra el Decret d'Alcaldia de 5 de febrer de

1998, mitjançant el qual es denegava la incoació d'un expedient disciplinari i sancionador per
una pressumpta infracció greu de les obres del Passeig Marítim de Grifeu, pel Sr. JOAN CUSÍ
i SALVAT, Regidor del Grup Municipal lniciativa- Els Verds de l'Ajuntament de Llançà, cal

manifestar el següent:
1. El Decret d'Alcaldia no és susceptible de recurs ordinari.

El Decret no és susceptible de recurs ordinari, ja que posa fi a la via administrativa, el que no

és obstacle perquè el recorrent interposi les accions que estimi oportunes per la defensa dels

seus interessos en Seu Jurisdiccional.

El referit Decret posava fi a la via administrativa, segons el que diu l'article 52 de la Ley 7/85,
de 2 d'abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local:

Art. 52 LRBL.- "1. Contra los actos y acuerdos de las Entidades locales que pongan fin a la

vía administrativa, los interesados podrán, previo recurso de reposición, en los casos en que

procede, ejercer las acciones que procedan ante la Jurisdicción competente.
2. Ponen fin a la vía administrativa las resoluciones de los siguientes órganos y autoridades:

a) Las del pleno, los Alcaldes o Presidentes y las Comisiones de Gobierno, salvo en los casos

excepcionales en que una Ley sectorial requiera la aprobación ulterior de la Administración del

Estado o de la Comunidad Autónoma, o cuando proceda recurso ante éstas en los supuestos
del artículo 27.2.

b) Las de autoridades y órganos inferiores en los casos que resuelvan por delegación del

Alcalde, Presidente o de otro órgano cuyas resoluciones pongan fin a la vía administrativa.

c) Las de cualquier otra autoridad u órgano cuando así lo establezca una disposición legal. "

L'article 1 09 de la Ley 30/92, de 26 de novembre, estableix el següent:
Art. 109 LRJPAC.- "Fin de la vía administrativa.- Ponen a la vía administrativa:

a) Las resoluciones de los recursos ordinarios.

b) Las resoluciones de los procedimientos de impugnación a que se refiere el artículo 107.2 ..

c) Las resoluciones de los órganos administrativos que carezcan de superior jerárquico, salvo

que una Ley establezca lo contrario.

d) Las demás resoluciones de órganos administrativos, cuando una resolución así lo

establezca. "

I les resolucions que culminen la via governativa no són susceptibles d'impugnació mitjançant
recurs ordinari, segons el que es disposa a la Lley 30/92, de 26 de novembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que
estableix que només cap recurs ordinari contra les resolucions que no posin fi a la via

administrativa.
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Art. 107 LRJPAC.- 1. "Contra las resoluciones que no pongan fin a la via administrativa
actos de trámite que determinen la imposibilidad de continuar un procedimiento o produzca
indefensión podrá interponerse por los interesados el recurso ordinario a que se refiere la
Sección 2a de este capítulo".
2. Reiteració dels arguments que fonamentaven la denegació de la incoació de l'expedient
sancionador.
De qualsevol manera, a la vista de les al.legacions contingudes en el recurs ordinari, estimem

que els raonaments que es realitzaven en el Decret d'Alcaldia que es pretén recórrer són

plenament reiterables:
Es tracta d'una obra executada per la Generalitat de Catalunya, en susbtitució de l'Estat, en

matèria de Costes, com a competència compartida i que es regeix per allò que disposa l'article

97, de R.D. 1471/89 d'I de desembre, aprobatori del Reglament de la Llei de Costes, que diu:
"Art. 97.1.- La tramitación de los proyectos de la Administración del Estado se realizará
conforme a lo dispuesto en este artículo, con sometimiento, en su caso, a información pública
e informes de los Departamentos y Organismos que se determinen. Si, como consecuencia de
las alegaciones formuladas en dicho trámite, se introdujeran modificaciones sustanciales en el

proyecto, se abrirá un nuevo período de información (artículo 45.1 de la Ley de Costas).
2.- Lo establecido en este artículo para los proyectos a realizar por la Administración del
Estado será de aplicación a los de las obras de interés general a que se refieren los artículos
111 de la Ley de Costas y 204 de este Reglamento.
3. - Los proyectos deberán contener los documentos señalados en la legislación de Contratos
del Estado.
4.- La tramitación de los proyectos de obras de primer establecimiento, reforma o gran
reparación comprenderá:
a) La fase de información pública, en su caso, con plazo de veinte días.

b) Informe de la Comunidad Autónoma.

c) Informe del Ayuntamiento en cuyo término se emplacen las obras.

d) Informe del órgano competente del Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones
en materia de navegación, en el caso de obras en el mar que puedan suponer un riesgo para la

seguridad marítima.

e) Informe del órgano competente en materia de costas del Ministerio de Obras Públicas y
Urbanismo, cuando se trate de proyectos de otros órganos o Departamentos Ministeriales.
5.- Los informes podrán ser recabados durante el plazo de información pública, debiendo
emitirse en el plazo de un mes, transcurrido el cual sin haberse evacuado, se proseguirá la
tramitación del expediente.
6.- Quedarán excluidos de la tramitación anterior los proyectos del Ministerio de Obras
Públicas y Urbanismo de escasa entidad, o de obras de reparaciones menores o .de
conservación y mantenimiento."
L'intervenció municipal és nul.la i es limita a l'emissió d'un informe, que en aquest cas es

favorable i de data 10 de juliol de 1995, que s'adjunta com a doc. n" 1.
La tramitació seguida per l'Ens Autonòmic s'ajusta estrictament a allò que disposa el precepte
transcrit i es materialitza en:

- Redacció del projecte: desembre 1993.
- Redactor del projecte: Sr. Ricard Fina i Segura, Arquitecte Municipal de Llançà.
- Informació oficial amb petició d'informes a l'Ajuntament de Llançà, Direcció General de
Turisme, Direcció General de Pesca Marítima i Capitania Marítima de Palamós23.02.95.
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- Recepció informe Direcció General de Pesca Marítima 15.03.95.
- Recepció informe Direcció General de Turisme 22.03.95.
- Tramesa anunci informació pública a l'Ajuntament de Llançà (exposició tauler) i Diari El

Punt 18.04.95.
- Publicació anunci d'informació pública: DOGC número 2051 de 17.05.95.
- Sol.licitud a l'Ajuntament del certificat de disponibilitat de terrenys i resguard acreditatiu de

l'ingrés de l'aportació municipal a la Caixa General de Dipòsits 06.06.95.
- Període d'exposició de l'anunci d'informació pública al tauler d'anuncis de l'Ajuntament del 4

al26 de maig de 1995 (ambdós inclosos).
- Recepció informe Capitania Marítima de Palamós 27.06.95.
- Recepció informe Ajuntament de Llançà 13.07.95.
- Tramesa de l'expedient al Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente per a

l'atorgament de la concessió 18.07.95.
- Tramesa de l'expedient de contractació a Secretaria General 07.08.95 amb; proposta d'ordre
de contractació: 24.07.95, informe de supervisió 2l.07.95, aprovació tècnica 24.07.95,
certificat d'urgència 24.07.95, acta de replanteig previ 28.07.95, resolució d'incoació de

l'expedient 24.07.95 i proposta de despesa plurianual21.07.95.
- Tramesa de certificat de disponibilitat de terrenys de l'Ajuntament de Llançà 08.09.95.
- Tramesa a la Secretaria General del compromís de l'aportació municipal 18.09.95 i 10.10.95.
- Licitació de les obres DOGC número 2123 de 03.11.95.
- Tramesa a Secretaria General de l'aval de l'aportació municipal 14.1l.95.
- Adjudicació de les obres 29.12.95.
- Contractista: Rubau Tarrés, S.A.
- Actes de comprovació del replanteig de les obres 29.12.95.
- Aprovació acta de comprovació del replanteig 03.01.96.
- Publicació adjudicació definitiva al DOGC número 2169 de 16.02.96.
- Recepció informe Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente demanant
documentació complementària 11.04.96.
- Tramesa al Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente de la documentació

complementària sol.licitada 27.06.96.
- Acceptació de les condicions del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio
Ambiente per part del Departament 13 .12.96.
- Atorgament de la concessió d'ocupació de terrenys de domini públic necessaris per a la
realització de les obres 19.02.97.

Encara que s'entengués que cal unir la legislació sectorial de costes amb la del sòl, tampoc serà
necessari ni projecte d'urbanització, doncs materialment el de Costes ho és, ni llicència d'obres
per mor d'allò que disposen en els articles:
1. 180.2 de la Llei del Sòl, que diu:
"Cuando razones de urgencia o excepcional interés público lo exijan, el Ministro competente
por razón de la materia podrá acordar la remisión al Ayuntamiento correspondiente del

proyecto de que se trate, para que en el plazo de un mes notifique la conformidad o

disconformidad del mismo con el planeamiento urbanístico en vigor.
En caso de disconformidad, el expediente se remitirá por el Departamento interesado al
Ministro de la Vivienda, quien lo elevará al Consejo de Ministros, previo informe de la
Comisión Central de Urbanismo. El Consejo de Ministros decidirá si procede ejecutar el
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del planeamiento, conforme a la tramitación establecida en esta Ley."
2. L'article 8 del Reglament de Disciplina, que disposa:
"Art. 8.1.- Cuando razones de urgencia o excepcional interés público lo exijan, el Ministro

competente por razón de materia podrá acordar la remisión al Ayuntamiento o Ayuntamientos
correspondientes del proyecto de que se trate, para que, en el plazo de un mes, notifiquen la

conformidad o disconformidad con el planeamiento urbanístico en vigor, entendiéndose que si

en dicho plazo no se manifiesta una disconformidad expresa, se considerará que existe

conformidad al proyecto por parte del Ayuntamiento.
2.- La notificación de la conformidad o el transcurso del plazo a que se refiere el número

anterior habilitará, sin más, a la Administración interesada para la ejecución del proyecto de

que se trate.

3. - En caso de disconformidad, que necesariamente habrá de ser motivada, el expediente se

remitirá por el Departamento interesado al Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, quien lo

elevará al Consejo de Ministros, previo informe de la Comisión Central de Urbanismo, en el

plazo de tres meses. El Consejo de Ministros decidirá si procede ejecutar el proyecto, y en

este caso ordenará la iniciación del procedimiento de modificación o revisión del

planeamiento, conforme a la tramitación establecida en la Ley del Suelo."

3. L'article 250.2 del Text Refós Autònom que reitera:

"Quan raons d'urgència o excepcional interès públic ho exigeixin, el Conseller competent per

raó de la matèria podrà acordar la remissió a l'ajuntament corresponent del projecte de què es

tracti, perquè, en el termini d'un mes, notifiqui la conformitat o disconformitat d'aquest amb el

planejament urbanístic en vigor.
En cas de disconformitat, l'expedient es trametrà pel Departament interessat al conseller de

Política Territorial i Obres Públiques, qui l'elevarà al Consell Executiu, amb l'informe previ de

la Comissió d'Urbanisme de Catalunya. El Consell Executiu decidirà si és procedent executar

el projecte, i en aquest cas ordenarà la iniciació del procediment de modificació o revisió del

planejament, conforme a la tramitació establerta en aquesta Llei. "

D'altra part la Jurisprudència del Tribunal Suprem és nítida a l'hora de declarar l'innecesarietat

de llicència ni autorització. Valgui per totes la Sentència de 28 de setembre de 1.990 (Aranz.
7297):
"CUARTO.- De las dos señaladas tesis contrapuestas, indudablemente resulta pertinente la

primera de ellas, en razón tanto a la unidad de doctrina a que se refiere la sentencia de la

antigua Sala Cuarta de este Tribunal de 17 de julio de 1987 (R. 7524), Y al principio de

igualdad que proclama el art. 14 de la Constitución, también en ella invocado, cuanto a que, en

el momento actual, dado el contenido de la nueva Ley de Carreteras, concretamente de su art.

12, resulta de todo punto inadecuado un cambio en la doctrina establecida, cuando se trate de

. obras que no afecten a travesías o a la red arterial, somete la cuestión a un acuerdo entre las

distintas Administraciones Públicas interesadas, el segundo y para las obras a realizar pot el

Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo en la zona de dominio público de los terrenos

urbanos, somete su autorización a licencia municipal, previo informe vinculante del citado

Departamento Ministerial, que necesariamente habrá de versar sobre los aspectos relativos a

las disposiciones de la mencionada Ley General de Carreteras; cierto que los preceptos citados

corresponden a una legalidad no vigente cuando los hechos tuvieron lugar, pero el criterio a

que ellos responden, sí puede considerarse existente en la legalidad entonces en vigor, al

menos en materia de carreteras, si se tiene en cuenta el contenido de los arts. 14 y 47 y ss. de

la anterior Ley General sobre la materia.
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Ho mana i signa el Sr. Alcalde-President de l'Ajuntament de Llançà, davant meu, el Secretari

que cert co.
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QUINTO.- Aplicando tales criterios al caso de autos, habida cuenta que en el act

día 1° de julio de 1.985 por la Inspección Urbanística de la Gerencia Municipal no consta el

carácter de suelo urbano dellugar donde las obras se realizaban, pertinente es resolver que no

era necesaria la licencia de obras para el organismo ministerial y ello tanto con arreglo a la

legalidad actualmente en vigor, como en relación a la doctrina establecida con arreglo a la

legalidad precedente, habida cuenta que la citada Sentencia de 17 de julio de 1987 guarda
relación, no con la construcción de la autopista de Valencia a Alicante, sino las en ella llevadas

a efecto para la reparación de los daños causados por los desbordamientos de octubre de 1982;
en definitiva, lo que era necesario entonces y a ello se negó, es a un acuerdo entre las

Administraciones Públicas interesadas y lo único que podía hacer la Corporación recurrida es

reclamar tal negociación, suspendiendo las obras que sin acuerdo se realizaban, pero sin que
tal desconocimiento de sus obligaciones por parte del Ministerio de Obras Públicas y

Urbanismo, pueda dar origen a la apertura de un expediente sancionador contra el Estado.

CONCLUSIó:
1. Ni l'Ajuntament de Llançà ni la Generalitat de Catalunya s'han exorbitat en l'exercici de les

seves facultats.
2. El procediment seguit és el correcte.

3. Pel negat cas de que fos necessària la llicència municipal, l'informe emès per l'Ajuntament de

Llançà d'efectes amfibològics s'extendria a l'urbanisme i es donaria cobertura a allò actuat, per
mor de l'article 180.2 de la Llei del Sòl; 250.2 de la Llei Catalana i 8 del Reglament de

Disciplina.
En definitiva, el Decret d'Alcaldia no podia ésser objecte de recurs ordinari, i procedeix no

admetre a tràmit el mateix, a la vegada que s'informa a l'interessat que pot fer servir les accions

judicials que estimi pertinents. "
.

Aquesta Alcaldia, HA RESOLT:

Primer.- NO ADMETRE a tràmit el recurs ordinari formulat pel Sr. Joan Cusí i Salvat contra

el Decret de l'Alcaldia del dia 5.02.1998 denegant la incoació d'expedient disciplinari i
sancionador per les obres del Passeig Marítim de Grifeu, perquè d'acord amb els raonaments

que figuren en l'informe jurídic transcrit anteriorment, el Decret d'Alcaldia posava fi a la via
administrativa i no podia ésser objecte de recurs ordinari. Tot això sens perjudici de que pugui
fer servir les accions judicials que estimi pertinents.

Segon.- RATIFICAR la resolució de data 5.02.1998 denegant la incoació d'expedient
disciplinari i sancionador per les obres del Passeig Marítim de Grifeu pels mateixos

.

raonaments que figuren en la resolució i d'acord amb l'informe jurídic obrant a l'expedient. .

DE,
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DECRET.-

En relació amb l'expedient d'alienació de la parcel.la situada al carrer Argilera, núm. l,
requereixi's a l'adjudicatari RYDOR TRADE, S.L. perquè mitjatçant persona
degudament autoritzada, compareixi davant el Notari de Llançà, Sr. LUÍS IGNACIO
FERNÀNDEZ POSADA, amb domicili al carrer Castellar, núm. 23, el proper dia 22 de

maig de 1998, a '1411 del matí, per signar l'escriptura de compra venda.

Ho mana i signa el Sr. Alcalde, a Llançà, a dotze de maig de mil nou-cents noranta-vuit.
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D E e RE T.-

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

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 281.234 Pta.

- Pressupost Patronat Municipal de Turisme.................... 43.480 Pta.

- Pressupost Patronat Municipal d'Esports 36.807 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.

Davant meu

EL SECRETARI
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DEC RE T.- A la vila de Llançà, el catorze de maig de mil nou-cents noranta-vuit.

VISTA la factura de data 20-4-98, Registre d'Entrades núm. 1797, de GESTORA DE

RUNES DE LA CONSTRUCCIÓ S.A., per un import de 281.999 Ptes.

VISTA la factura de data 15-4-98, Registre d'Entrades núm. 1676, de TEIMA 1992 SPORT

S.L., per un import de 68.000 Ptes.

Aquesta Alcaldia, HA RESOLT:

ORDENAR a la Tresoreria Municipal que es faci efectiu el pagament de les factures següents:
Núm. Factura Proveïdor Import

281.999 Ptes.9801/60002 GESTORA DE RUNES DE LA CONS

TRUCCIÓ, S.A.
TEIMA 1992 SPORT, S.L. 68.000 Ptes.98000188

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

que certifico.

Davant meu

EL SECRETARI,
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D E e RE T.-

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

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. .. 196.793 Pta.

- Pressupost Patronat Municipal de Turisme 6.020 Pta.

- Pressupost Patronat Municipal Casal Pensionista 6.022 Pta.

- Pressupost Patronat Museu Aquarel.la 47.615 Pta.

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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DEC RET .- A la vila de Llançà, el vint-i-dos de maig de mil nou-cents noranta-vuit�"" _ ....-'

VIST l'informe emès pel Coordinador d'Obres i Urbanisme de l'Ajuntament de Llançà, segons
el qual s'acredita que a l'aparcament del carrer Rafael Estela hi ha dipositades emes 1

maquinària propietat del Sr. BENET NOGUERA ESTRUCH.

VIST així mateix l'acord de la Comissió de Govern del dia 5-5-98, aquesta Alcaldia,

HARESOLT:

REQUERIR al senyor BENET NOGUERA i ESTRUCH perquè en el termini de QUINZE
DIES retiri les seves eines i maquinària de l'aparcament del carrer Rafael Estela i deixi l'espai
que ocupa en les mateixes condicions en què es trobava.

ADVERTIR al senyor BENET NOGUERA i ESTRUCH que en el cas d'incompliment del
requerit, procedirà a iniciar-se expedient per fer-ho aquest Ajuntament pels corresponents
Serveis o mitjançant la contractació amb una empresa, 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, Davant metf
EL T��
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DEC RE T.- A la vila de Llançà, el vint-i-cinc de maig de mil nou-cents noranta-vui .

VIST l'expedient incoat per determinar les condicions de salubritat en relació amb les terres

dipositades al carrer Dolors Falcó, parcel.la núm. 12, provinents de rebaixos d'obres.

ATÈS que en el tràmit de vista i audiència als interessats en l'expedient, no s'ha presentat cap
escrit d'al.legacions.

Primer.- ORDENAR a la Sra. DOLORS CASTELLÓ i RIERA, propietària de la finca situada
al carrer Dolors Falcó, parcel.la núm. 12, d'aquest Municipi perquè en el termini de QUINZE
DIES procedeixi a netejar l'esmentat terreny treient les terres abocades.

Segon. - De no treure les terres en el termini fixat, se'l requerirà novament perquè retiri les

terres, que de no complir-se, les treurà 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.
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En data 02-05-1998 va requerir-se a RYDOR TRADE, S.L. per tal de comparèixer davant el

Sr. Notari de Llançà el dia 22-05-1998 per la signatura de la corresponent escriptura de

compra-venda de la parcel.la situada al carrer L'Argilera núm. l.

El mateix dia 22 de maig d'enguany, va tenir entrada l'escrit de RYDOR TRADE, S.L.

manifestant la impossibilitat de compareixença d'un dels administradors mancomunats de

l'empresa per trobar-se malalt, circumstància que acredita mitjançant parte metge.

En conseqüència, aquesta Alcaldia, HA RESOLT:

Primer.- REQUERIR novament a RYDOR TRADE, S.L. perquè rmtjançant persona

degudament autoritzada, compareixi davant el Notari de Llançà, Sr. LUÍS IGNACIO

FERNÁNDEZ POSADA, amb domicili al carrer Castellar núm. 23, el proper dia 5 de juny, a

les 10 del matí, per signar l'escriptura de compra-venda.

Segon.- ADVERTIR a RYDOR TRADE, S.L. que la no compareixença s'entendrà com

incompliment de les condicions del Plec de Condicions i es procedirà a iniciar expedient per la

declaració de resolució del contracte, d'acord amb els articles 55, 85 i 112 d) de la llei

13/1995de 18 de maig, de Contratos de las Administraciones Públicas, i que de fer-se efectiva

la resolució, comportaria la incautació de garantia i la indemnització de danys i perjudicis
ocasionats.

Ho mana i signa el Sr. Alcalde, a Llançà, el vint-i-sis de maig de mil nou-cents noranta-vuit.

L'Alcalde,
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VIST l'informe del Cap de la Policia Local de data 25 de maig d'enguany, en relació amb les

queixes de veïns situats a les immediacions del quiosc-bar situat a l'Avinguda Europa núm. 37,

pels sorolls provinents de l'activitat que desenvolupa l'establiment.

VISTOS els articles 70 i següents de les Ordenances de Policia i Bon Govern, aquesta
Alcaldia, HA RESOLT:

REQUERIR a la Sra. SARA PRIETO sÁNCHEZ, titular de l'establiment BAR situat a

l'Avinguda Europa núm. 35, per tal que limiti els sorolls i horari de l'activitat als nivells

permesos, amb l'advertència que de reproduir-se les situacions que superin els nivells

permesos, s'iniciarà expedient sancionador previst a l'esmentada Ordenança de Policia i Bon

Govern.

Ho mana i signa En Josep M. Salvatella i Suñer, Alcalde-President de l'Ajuntament de Llançà,
el vint-i-sis de maig de mil nou-cents noranta-vuit.
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D E e RE T.-

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

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 77.136 Pta.

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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DEC RET .- A la vila de Llançà, el vint-i-set de maig de mil nou-cents noranta-vuit.

VIST l'informe emès per la Policia Local, segons el qual s'acredita que en la pineda de davant

de l'edifici situat al carrer La Selva núm. 25, hi ha restes de divers material de construcció,
propietat del Sr. JOSÉ LUÍS VILAS RODRÍGUEZ.

Aquesta Alcaldia, HA RESOLT:

REQUERIR al Sr. JOSÉ LUÍS VILAS RODRÍGUEZ perquè en el termini de QUINZE DIES

procedeixi a retirar el material de construcció dipositat a la pineda situada davant l'edifici del

carrer La Selva núm. 25.

ADVERTIR al Sr. JOSÉ LUÍS VILAS RODRÍGUEZ que en el cas d'incompliment del

requerit en el termini assenyalat, procedirà a iniciar-se expedient per fer-ho aquest Ajuntament
pels corresponents Serveis o mitjançant la contractació amb una empresa, 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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DEC RET .- A la vila de Llançà, el vint-i-set de maig de mil nou-cents noranta-vuit.

VIST l'informe emès pel Coordinador d'Obres i Urbanisme de l'Ajuntament de Llançà, segons
el qual s'acredita que al Passeig Marítim de Grifeu s'ha detectat que falta col.locar tres panots i

que cal subjectar les baranes de la Creu Roja i de la Platja.

VIST així mateix l'acord de la Comissió de Govern del dia 12 de maig d'enguany, aquesta
Alcaldia,

HARESOLT:

REQUERIR a RUBAU TARRÉS, S.A. perquè en el termini de QUINZE DIES procedeixin a

subsanar les següents anomalies del Passeig Marítim de Grifeu:
- Falta col.locar 3 panots.
- Cal subjectar les baranes de la Creu Roja i de la Platja.

ADVERTIR a RUBAU TARRÉS, S.A. que en el cas d'incompliment del requerit en el termini

assenyalat, procedirà a iniciar-se expedient per fer-ho aquest Ajuntament pels corresponents
Serveis o mitjançant la contractació amb una empresa, 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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DEC RET .- A la vila de Llançà, el vint-i-set de maig de mil nou-cents noranta-vuit.

VIST l'informe emès per la Policia Local, segons el qual s'acredita que a uns 200 metres de la

Platja de Canyelles, al costat d'una barraca de vinya, hi ha un pou sense brocal, la qual cosa

representa un perill per a la gent que transita per aquella zona.
.

Aquesta Alcaldia, HA RESOLT:

REQUERIR a la Sra. CARMEN MATEU QUINTANA perquè en el termini de QUINZE
DIES procedeixi a tapar el pou situat a la finca del carrer Sant Miquel de Colera núm. 36.

ADVERTIR a la Sra. CARMEN MATEU QUINTANA que en el cas d'incompliment del

requerit en el termini assenyalat, procedirà a iniciar-se expedient per fer-ho aquest Ajuntament
pels corresponents Serveis o mitjançant la contractació amb una empresa, 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'
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@> AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPOROA)

D E e RE T.-

A la Vila de Llançà, a dos de juny de mil nou-cents noranta-vuit.

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

aquesta Alcaldia HA RESOLT:

1.- ÀREA D'HISENDA:

A proposta del Regidor Delegat d'Hisenda

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

es detallen:

- Pressupost Patronat Municipal de Turisme 18.897 Pta.

- Pressupost Patronat Casal Municipal Pensionista 29.000 Pta.

Davantmeu
RETAR!

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.

I
� I
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� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPOROÀ)

L'ALCALDE,

DEC RE T.- A la vila de Llançà, el cinc de juny de mil nou-cents noranta-vuit.

VIST l'escrit de data 15-5-98, Registre de Sortida núm. 3138, del Departament de Sanitat i

Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya, adjuntant els resultats de les anàlisis d'aigua
d'Aigües Fané amb el resultat d'AIGUA NO POTABLE.

Aquesta Alcaldia, HA RESOLT:

REQUERIR a AIGÜES FANÉ, S.A. perquè en el termini d'UN MES donin compliment a

l'escrit del Departament de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya, segons el

qual cal que l'empresa gestora del subministre sol.liciti autorització temporal per distribuir

aigua per sobre de les concentracions màximes admissibles indicades en el RD 1138/90,
juntament amb un Pla d'Actuacions destinat a assolir la potabilitat de l'aigua.

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

Davant meu

EL SECRETARI,
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� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

D E e RE T.-

A la Vila de Llançà, el nou de juny de mil nou-cents noranta-vuit.

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 421.128 Pta.

- Pressupost Patronat Municipal de Turisme 15.000 Pta.

- Pressupost Patronat Municipal d'Esports 40.282 Pta.

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'AL DE
Davantmeu
ELSECRETARI
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� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

DEC RET .- A la vila de Llançà, el deu de juny de mil nou-cents noranta-vuit.

VIST l'expedient que es tramita pel canvi de titularitat del Supermercat de l'Av. Reina
Fabiola, núm. 2, abans a nom de VALVI, S.A. i ara COMERCIAL PRECAL, S.L.

ATÈS que en l'expedient han emès informe el Veterinari Titular així com el Cap Local
de Sanitat, detallant determinades deficiències i mancances en el projecte presentat.

VIST l'informe de l'Enginyer Tècnic municipal fent constar la necessitat d'adequar el
Projecte o presentar nova documentació tècnica per legalitzar l'activitat, aquesta
Alcaldia HA RESOLT:

REQUERIR a COMERCIAL PRECAL, S.L., perquè en el termini màxim d'un mes

aporti documentació complementària, o en altre cas, presenti un nou Projecte Tècnic de
les insta1.lacions i activitats de SUPERMERCAT a desenvolupar, ajustat a la normativa
d'Activitats Classificades i que a la vegada doni solució als problemes plantejats pel
Veterinari Titular i pel Cap Local de Sanitat.

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.

El Secretari
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� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

"DECRET.-

A la vila de Llançà, a onze de juny de mil nou-cents noranta-vuit

VIST l'informe de l'Enginyer Assessor Municipal de data vuit de juny d'enguany fent constar que

en ellocal anomenat Pizzeria "El Mamut" situat al carrer Cabrafiga, núm. 8 s'estan duent a terme

unes obres d'acondicionament del local per tal d'exercir l'activitat, sense que s'hagui presentat cap

Projecte Tècnic actualitzat de l'activitat a desenvolupar, aquesta Alcaldia HA RESOLT:

REQUERIR al responsable de la Pizzeria del Carrer Cabrafiga, núm. 8, Sr. ANTONI BARNEDA

SERRADELL perquè en el termini màxim de deu dies aporti Projecte Tècnic de l'activitat a

desenvolupar .

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

Davant meu, El Secretari. Rubricats".

L'ALCALDE El Secretari

./
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� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

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

Vist l'informe emès pels Serveis Tècnics Municipals, en el que fan constar que la parceLla
situada al carrer Ripollès núm. 11, propietat del Sr. JOAN SALVAT i SOLER, es troba
plena de runes provinents de construccions.

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 treient les runes abocades.

ADVERTIR al Sr. JOAN SALVAT i SOLER que en el cas d'incompliment del requerit,
procedirà a iniciar-se expedient per tal de fer-ho aquest Ajuntament pels corresponents
Serveis,o mitjançant la contractació amb una empresa, 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, n.º 37 - Tel. 972/3801 81 - Fax 972 /38 1258 - 17490 LLANÇÀ
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� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

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

VIST l'expedient que es tramita a instància de la Sra. Michele Bianchi per "Ampliació de
menjador" al carrer Fané, 25-34, 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 als interessats, Srs. JOSEPH ALVAREZ i CHRISTIAN DE RIBAS
el procediment iniciat sobre la legalitat urbanística, informant-los que durant el termini de
quinze dies podran consultar l'expedient que es tramita en relació amb l'esmentada obra 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 (ALTEMPOROÀJ

D E e RE T.-

A la Vila de Llançà, a setze de juny de mil nou-cents noranta-vuit.

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:

- PressupostAjuntament 289.627 Pta.

- Pressupost Patronat Municipal Casal Pensionista.......... 24.397 Pta.

- Pressupost Patronat Municipal d'Esports 58.819 Pta.

- Pressupost Patronat Municipal Museu Aquarel.la 10.430 Pta.

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
EL S CRETARI
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VIST l'article 18 del Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador

que regula el procediment abreujat i l'article 9 que disposa la iniciació de l'expedient i el

nomenament d'instructor.

..

<@> AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

DEC RE T- A la vila de Llançà, el vint-i-dos de juny de mil nou-cents noranta-vuit.

VISTOS els informes de dates 24-3-98 i 15-6-98 emesos per la Policia Local, referents als

incidents protagonitzats per dos gossos deslligats al carrer Figueres, propietat de la Sra.

OLGA REQUENA GARCIA, la qual cosa constitueix una infracció a l'article 16, Capítol IV

de les Ordenances de Policia i Bon Govern.

Amb el present decret, RESOLC:

Primer. - Iniciar expedient sancionador pel procediment abreujat a la Sra. OLGA REQUENA
GARCIA per determinar la responsabilitat administrativa en què hagi pogut incòrrer.

Segon.- Nomenar instructor de l'esmentat expedient al Sr. Jaume Coll i Solá.

E-PRESIDENT,

Ho mana i signa En JOSEP M. SALVATELLA i sUÑER, Alcalde-President de l'Ajuntament
de Llançà, en ellloc i data assenyalat al principi, davant meu, el Secretari que certifico.
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� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÁ)

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

Vist l'informe emès pels Serveis Tècnics Municipals, en el que fan constar que la parcel.la
situada al carrer La Coma núm. 25, propietat de GONZADAÑO, 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 GONZADAÑO, S.A. perquè en el termini d'UN MES a comptar des de la
data de rebuda de la notificació de la present resolució, procedeixín a netejar l'esmentat

terreny.

ADVERTIR a GONZADAÑO, S.A. que en el cas d'incompliment del requerit, procedirà a

iniciar-se expedient per tal de fer-ho aquest Ajuntament pels corresponents Serveis,o
mitjançant la contractació amb una empresa, 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 la vila de Llançà, a vint-i-tres de juny de mil nou-cents noranta-vuit.

VIST l'expedient que es tramita en relació amb la sol.licitud de XAVIER AGUSTÍ CANALS

per a l'obertura d'un SALÓ ESPORTIU situat a l'Av. Pau Casals, 25,

Aquesta Alcaldia HA RESOLT:

ATORGAR autorització provisional per a la instal.lació i obertura d'un SALÓ ESPORTIU

situat a l'Av. Pau Casals, núm. 25, al Sr. XAVIER AGUSTÍ CANALS, 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 estrictament els horaris de tancament, així com les Ordenances Municipals sobre

sorolls.

3r. Pagar 10.400 ptes. segons les Ordenances Fiscals per 1998 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 el lloc i la data al principi assenyalats, davant meu, el Secretari que certifico.

L' CALDE El Secretari
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<®> AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

D E e RE T.-

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

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 200.677 Pta.

- Pressupost Patronat Municipal d'Esports 22.005 Pta.

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.

CALDE
Davantmeu
ELSECRETARI
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<0> AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

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

VIST l'expedient que es tramita en relació amb la sol.licitud d'ERIK DEU PETIT per a

l'obertura d'una PIZZERIA situada al Carrer Miranda, 2,

Aquesta Alcaldia HA RESOLT:

ATORGAR autorització provisional per a la instal.lació i obertura d'una PIZZERIA situada al
carrer Miranda, 2, al Sr. ERIK DEU PETIT, 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 estrictament els horaris de tancament, així com les Ordenances Municipals sobre
sorolls.

3r. Pagar 10.400 ptes. segons les Ordenances Fiscals per 1998 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 el lloc i la data al principi assenyalats, davant meu, el Secretari que certifico.

El Secretari
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<@:> AJUNTAMENT D.E LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

DILIGÈNCIA DE CLOSA.- En aquesta data es procedeix al tancament del
Llibre de Resolucions de l'Alcaldia, que comprén des del 1 er. de gener al 30 de

juny de 1998.

Llançà, 30 de juny de 1998

L'ALCALD
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