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� AJI,INTAMENT DE LLANÇÀ (ALT EMPORDÀ)

AJUNTAMENT DE LLANÇÀ

LLIBRE DE RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA

ANY 1998

TOM II

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

Resolucions i Decrets de l'Alcaldia amb numeració correlativa des del 1er. de

juliol al 31 de desembre de 1998, legalitzant-se cada foli amb la rúbrica del Sr.

Alcalde-President i el segell de la Corporació.

Vistiplau
L' CALDE

.)
/
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<Q!> AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀI

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

Vist l'informe emès pels Serveis Tècnics Municipals, en el que fan constar que les parcel.les
situades en els carrers Gregal i Tramuntana, propietat de la Sra. CARME OLIVERAS

SACREST, es troben plenes de malesa amb alt perill i rise d'incendi.

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

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

HARESOLT:

REQUERIR a la Sra. CARME OLIVERAS i SACREST perquè en el termini d'UN MES a

comptar des de la data de rebuda de la notificació de la present resolució, procedeixin a netejar
els esmentats terreny.

ADVERTIR a la Sra. CARME OLIVERAS i SACREST 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,
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<@> AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

D E e RET .

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

Vist l'informe emès pels Serveis Tècnics Municipals, en el que fan constar que la parcel.la
situada en els carrer Migjorn núm. 10, propietat del Sr. JOAN SALVAT i SOLER, es troba
plena de malesa amb alt perill i rise d'incendi.

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

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

HARESOLT:

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

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)

D E e RE T.-

A la Vila de Llançà, a set de juliol 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 187.008 Pta.

- Pressupost Patronat Municipal Casal Pensionista.......... 33.472 Pta.

- Pressupost Patronat Municipal de Turisme 56.335 Pta.

- Pressupost Patronat Municipal Museu Aquarel.la 8.867 Pta.

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

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

Av. Europa, n.Q 37 - Tel. 972/3801 81 - Fax 972 / 38 1258 - 17490 LLANÇÀ
Registre d'Entitats Locals: 01170926



..

� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

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

VIST l'informe dels Serveis Tècnics Municipals de data 8 de juliol d'enguany, referent a les
obres que realitza el Sr. Armand Coulonier al Carrer Fané, 25-34, baixos, les quals no

s'ajusten a la llicència concedida per la Comissió de Govern de data 27. O 1.1998 consistents en

"Substitució de barana metàl.lica de la planta baixa i canviar el paviment de dos banys", 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. ARMAND COULONIER 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, a vuit de juliol de mil nou-cents noranta-vuit.

VIST l'informe dels Serveis Tècnics Municipals de data 16 de juny d'enguany, referent a les
obres que s'estan realitzant al camí de Sant Silvestre, a la finca dels Srs. Isidro Guillen, Remi
Heras i Juan Ballesta, consistents en "cimentació per casetes de gossos, així com les

corresponents parets de tancament i coI.locació de tela metàl.lica", 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 als interessats, Srs. ISIDRO GUILLEN, REMI HERAS i JUAN
BALLESTA 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.1egar 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 (ALTEMPORDÀ)

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

VIST l'informe emès per I'Arquitecte Assessor Municipal i pel Secretari en relació amb
els perfils metà1.lics que sostenien la uralita que havia col.locada al carrer Penedès,
núm. 1, baixos, i vist el que determina l'article 84 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas i del Procedimiento
Administrativo Común, aquesta Alcaldia HA RESOLT:

POSAR DE MANIFEST a l'interessat, Sr. MANUEL MARTÍNEZ PEREZ el
procediment iniciat sobre la legalitat de les instal.lacions, informant-lo que durant el
termini de quinze dies podran consultar l'expedient que es tramita per la retirada dels

perfils metàl.lics que sostenien la uralita retirada en data 23.03.1998.

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 quinze de juliol de mil nou-cents noranta-vuit.

VIST l'expedient incoat al Sr. Jean Alvarez per haver realitzat obres al carrer Cau del Llop, 35
consistents en realització d'una terrassa metàlica de diferents dimensions a l'autoritzada en la
Comissió de Govern de data 04. 11.1997.

ATÈS que en el tràmit de vista i audiència el denunciat ha presentat còpia de l'acord de la
Comissió de Govern de data 04.11.1997 juntament amb fotocòpia de la petició de llicència
d'obres.

VIST l'informe dels Serveis Tècnics municipals on fan constar que les obres realitzades no

s'ajusten a la llicència concedida, aquesta Alcaldia HA RESOLT:

Primer.- ORDENAR al Sr. Jean Alvarez, propietari de la finca situada al carrer Cau del Llop,
35 d'aquest municipi, perquè en el termini màxim de vint dies procedeixi a ajustar les obres a la
llicència concedida o en altre cas, legalitzar les obres realitzades sense llicència.

Segon.- De no executar-se les obres esmentades, se'l requerirà novament perquè ho faci, que'
de no complir-se, l'Ajuntament acordaria la demolició de les obres amb despeses a càrrec del

propietari, mitjançant el sistema d'execució subsidiària i procedirà a impedir-ne els usos a què
donés lloc.
En cas d'incompliment, l'Alcalde podrà ordenar que es retirin els materials per ser utilitzats a

l'obra i la maquinària aprofitable ..

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

I I

DEC RET

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

VIST l'escrit del Sr.Antonio Cortés Aparicio, com a representant
de la Sala de Festes Cuasar, de data 22-6-98, Registre d'entrada
núm.2677 i que en r'e La c í.ô amb el DEcret d'aquesta Alcaldia de
5-2-98, fa constar:

a) Que abans de l'enderroc del punt de contacte entre els edifi
cis de la Sala de Festes i la vivenda de la Sra.Barceló hauria de
comprovar-se per un tècnic a uin dels dos edificis corresponen
les obres a realitzar.
b) Que es retiraran tots els altaveus que toquin a la paret dels
dos edificis.
c) Que per l'Ajuntament es dictamini qu és el tècnic competent
per calibrar l'aparell limitador de potència dels aparells musi
cals.
d) Demana l'ampliació de termini fins passada la temporada d'es
tiu per fer reformes.

Atès,que el Sr.Antonio Cortés ha deixat passar tots els terminis
fixats sense donar compliment a cap. de les mesures assenyalades
pels Serveis Tècnics, limitant-se a demanar una ampliació de
termini pel compliment de les mesures imposades.

Atès que en el nou informe emès pels Serveis Tècnics de data
6-7-98 es fa constar que no s'han subsanat els problemes i propo
sen que sigui desmuntat l'aparell de música instal.lat en el Bra
fins que no es doni solució als problemes plantejats.

Aquesta Alcaldia HA RESOLT:

Ir - DENEGAR al Sr.Antonio Cortés Aparicio ampliació de termini
sol.licitada per fer reformes fins després de l'estiu, per consi
derar que han deixat esgotar els terminis assenyalats en el
Decret sense donar compliment a cap de les mesures ordenades ni
justificar dins el termini les causes que impedien el seu

compliment, ja que algunes d'aquestes mesures són de fàcil solu
ció i no representen cap cost d'execució.

2n- REQUERIR al Sr.Antonio Cortés Aparicio, representant de la
Sala de Festes Cuasar, perquè immediatament de rebuda la notifi
cació del present Decret i dins l'improrrogable termini de tres
dies desmunti l'aparell musical instal.lat en el Bar, mentre no
se solucioni la resta de problemes assenyalat en el Decret, amb
l'advertència que, de no fer-ho, es portarà a terme pels serveis
municipals amb despeses al seu càrrec.
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<:@> AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

3r- INICIAR expedient sancionador al Sr.Antonio Cortés Aparicio,
responsable de la Sala de Festes Cuasar, tota vegada que
l'incompliment del Decret de l'Alcaldia pot ser constitutiu d'una
infracció administrativa d ' acord amb la reglamentació d ' activi
tats classificades i de les Ordenances de Policia i Bon Govern

d'aquest Ajuntament.

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

L' LCALDE

../
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<@> AJUNTAMENT DE LLANÇÀ IALTEMPOROÀ)

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

Vist l'informe emès pels Serveis Tècnics Municipals, en el que consta que a la façana de la
vivenda situada al carrer Major núm. 20, de la qual figura com a titular la Sra. TEODORA
BONAVIA ESTELA, hi ha una canal d'aigües pluvials trencada.

VIST l'article 10 del Reglament de Disciplina Urbanística, del qual resulta que els propietarisde 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. TEODORA BONAVIA ESTELA perquè en el termini d'UN MES, a

comptar des de la data de rebuda de la notificació de la present rsolució, procedeixi a canviar
la canal trencada.

ADVERTIR a la Sra. TEODORA BONAVIA ESTELA que en el cas d'incompliment del
requerit, procedirà a iniciar-se expedient per fer-ho aquest Ajuntament pels corresponentsServeis 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,
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DEC RET .- A la vila de Llançà, a vint-i-dos de juliol de mil nou-cents noranta-vuit.

Vistes les reiterades queixes dels veïns i vist l'informe emès pels Serveis Tècnics Municipals,
en el que fan constar que a la parcel.la situada a I'Avgda. Mestral núm. 49, hi ha dipositades
runes.

Aquesta Alcaldia,

HARESOLT:

REQUERIR al Sf. ANTONI COMORERA i BOSCH 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.

ADVERTIR al Sr. ANTONI COMORERA i BOSCH 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,
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� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

DECRET

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

VIST l'acord del Ple de la Corporació, adoptat en sessió de data 19 de juny d'enguany,
pel qual s'adjudica a CONSTRUCCIONS I OBRES COLL,SA el contracte d'obres
d'URBANITZACIÓ ELS ESTANYS per un import de 125.156.990 Pta. i, de
conformitat amb el seu contingut,

Aquesta Alcaldia HA RESOLT:

REQUERIR a l'empresa CONSTRUCCIONS I OBRES COLL,SA perquè en el termini

improrrogable de quinze dies, a comptar des de la rebuda de la notificació del present
Decret, procedeixi a acreditar la constitució de la garantia definitiva de les obres
d'URBANITZACIÓ ELS ESTANYS, amb una quantia de 5.006.280 Pta. corresponent
a14% de l'import d'adjudicació de les obres.

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

Davant meu,
Secretari

Av. Europa, n.º 37 - Tel. 972/3801 81 - Fax 972/381258 - 17490 LLANÇÀ
Registre d'Entitats Locals: 01170926



AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

<(. �
DEC RET .

- A la vila de Llançà, a vint-i-set de juliol de mil nou-cents noranta-�it� I\i r

Vist l'informe emès pels Serveis Tècnics Municipals, en el que fa constar que la parcel.la
situada a la Ctra. Port de la Selva núm. 120, 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. RENÉ BESTAUX 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. RENÉ BESTAUX 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 (ALTEMPOROÀ)

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

VIST l'expedient sancionador incoat a la Sra. OLGA REQUENA GARCIA, en virtut del

decret d'aquesta Alcaldia de data 22-6-98, per tenir dos gossos que circulen deslligats per la

via pública.

ATÈS que no consta que s'hagin fet al.legacions al tràmit de la Proposta de Resolució.

CONSIDERANT per tant que no han quedat desvirtuats els fets que motiven l'expedient
incoat.

VISTA la Llei 8/87, de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya, la Ley 30/92, de

26 de novembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común, l'Ordenança de Policia i Bon Govern aprovada per aquest Ajuntament,
i tota la resta de normes jurídiques de general aplicació, i fent ús de les facultats que per

aquesta legislació vigent m'han esta conferides.

HE RESOLT: IMPOSAR a la Sra. OLGA REQUENA GARCIA una sanció consistent en una

multa de CINC MIL PESSETES (5.000 Ptes.), per la comissió d'una infracció a l'article 16 de

l'ordenança de Policia i Bon Govern aprovada per aquest Ajuntament.

L'import de la multa haurà de fer-se efectiu dintre del termini de QUINZE DIES, comptats a

partir del dia següent al de la data de la rebuda de la notificació de la present resolució,
advertint que en altre cas; es procedirà al seu cobrament per via executiva.

Davant meu

EL SECRETARI,

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

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

Vist l'informe emès pels Serveis Tècnics Municipals, en el que fa constar que la parceLla
situada al carrer Andorra núm. 5,' 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.

.

2 'j'.. i .'

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

HARESOLT:

REQUERIR als HEREUS DEL SR. RAUL MARGARITS SABATÉ 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 I' esmentat terreny.

ADVERTIR als HEREUS DEL SR. RAUL MARGARITS SABATÉ 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' CALDE,
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� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

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

Vist l'informe emès pels Serveis Tècnics Municipals, en el que fa constar que la parcel.la
situada al carrer Andorra núm. 5, 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 als Srs. LLUÍS FALCÓ FELID i JOSEP ROS CASADEVALL 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 als Srs. LLUís FALCÓ FELID i JOSEP ROS CASADEVALL 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)
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DEC RE T.- A la vila de Llançà, el vint-i-set de juliol de mil nou-cents noranta-vuit.

VIST l'informe de data 26-6-98 emès per la Policia Local, referent als incidents

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

REQUENA GARCIA, la qual cosa constitueix una infracció als articles 16 i 17, Capítol IV de
les Ordenances de Policia i Bon Govern.

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.

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.

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

Davant meu

EL CRETARI,

/'
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� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

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

VIST l'escrit del Sr. ALEJANDRO DARDER i NEGRE registrat en aquestes
dependències municipals en data 17.06.1998, Registre d'Entrades núm. 2620 en relació
amb obres i instal.lacions realitzades a la finca veïna propietat del Sr. Josep Serradell.

ATÈS que el recurrent demana informació en relació amb la instal.lació d'una sirena a

la paret exterior que limita les dues propietats i proposa es verifiqui si la instal.lació
referida és correcta, ja que considera que pot haver-se fet dins la seva propietat. Així
mateix demana si el balcó situat al costat de la paret on s'ha instal.lat l'alarma compleix
la normativa i s'ha fet amb el permís de l'Ajuntament.

VIST l'informe emès per l'Arquitecte Assessor Municipal, així com la llicència d'obres
atorgada en data 11.11.1917, aquesta Alcaldia HA RESOLT:

Primer.- MANIFESTAR al Sr. ALEJANDRO DARDER i NEGRE que la determinació
sobre la propietat de la finca on es troba instal.lada l'alarma és un problema entre veïns,
que en cas de discrepància, hauran d'acudir als Tribunals de Justicia per resoldre la
situació correcta o incorrecta de la sirena.

Segon.- INFORMAR al recurrent que el balcó construït que esmenta en el seu escrit, no

figura en el projecte que va servir de base per l'atorgament de llicència municipal en

data 11.11.1977. Segons l'informe de l'Arquitecte, els balcons han de separar-se 60 cm.

de les mitgeres i han de quedar dins l'angle de 45 graus de la línea de façana i per tant,
no compleixen amb la normativa.

Tercer.- Notificar el present Decret a l'interessat adjuntant-li còpia de l'informe emès
per l' Arquitecte.

Ho mana i signa en Josep M. Salvatella i Suñer, Alcalde-President de l'Ajuntament de
Llançà, en el lloc i data al principi assenyalat, davant meu, el Secretari que certifico.
Signatures, L'ALCALDE.= Davant meu, EL SECRETARI, rubricats.
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� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

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

En data 29.12.1997 va requerir-se al Sr. Xavier Abadia Perez, adjudicatari de la concessió

administrativa d'explotació del Bar del Pavelló Municipal d'Esports perquè fes efectiva la

quanttitat pendent d'ingressar de 241.664 ptes. corresponents als mesos de setembre, octubre;
novembre i desembre de 1997.

ATÈS que després del temps transcorregut no ha fet l'ingrés del cànon dels mesos de desembre de

1997, així com els dos primers trimestres de 1998.

En data 05.02.1998 es varen fer efectives la quantitat de 181.250 ptes. corresponents a les
mensualitats de setembre, octubre i novembre de 1997.

ATÈS que el Plec de Clàusules que va regir la subhasta determina que el cànon ha de fer-se

efectiu dintre els primers deu dies de cada trimestre.

Aquesta Alcaldia HA RESOLT:

Ir. REQUERIR al Sr. XAVIER ABADIA PEREZ perquè en el termini màxím de DEU DIES

procedeixi a ingressar la quantitat de 422.917 ptes. corresponent al cànon de concessió dels
mesos de desembre del 1997, així com els <kó r'Ù"Yl� 'h.tl'\4.et))wí> de. Rqg.

2n. ADVERTIR al XAVIER ABADIA PEREZ que l'incompliment del present requeriment
s'entendrà que renúncia al contracte i comportarà la resolució del mateix, d'acord amb el que
determina l'article 94 i 97 de la Llei 13/1995, de 18 de maig, de Contractes de les Administracions

Públiques.

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

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

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

L'ALCALDE-PRESIDENT, davant meu, EL SECRETARI, rubricats.
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<!D> AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPOROÀ)

D E e RE T.-

A la Vila de Llançà, a tres d'agost 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 331.607 Pta.

- Pressupost Patronat Municipal Casal Pensionista.......... 40.534 Pta .

.

- Pressupost Patronat Municipal Museu Aquarel.la 4.002 Pta.

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

ELSECRETARI
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<@> AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

DEC RET .

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

ATÈS que per la Junta de Govern del Patronat Municipal d'Esports en data 25.06.1997 va

adjudicar-se al Sr. Xavier Abadia Perez l'explotació del Bar del Pavelló Municipal d'Esports.

ATÈS que en data 31.07. 1998 per Decret d'Alcaldia se'l requereix perquè faci l'ingrés del cànon

dels mesos de desembre de 1997, així com els dos primers trimestres de 1998, el qual ascendeix a

422.917 ptes.
Així mateix, se l'adverteix que l'incompliment del Decret s'entendrà que renúncia al contracte i

comportarà la resolució del mateix.

ATÈS que ha transcorregut el termini assenyalat en el Decret esmentat sense que el Sr. Abadia

donés compliment al requeriment, aquesta ALCALDIA HA RESOLT:

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

SEGON.- INICIAR expedient per tal de fer efectiva la quantitat pendent corresponent al cànon
del mes de desembre de 1997, així com els dos primers trimestres de 1998 que, puja a un total de
422.917 ptes., com a conseqüència d'haver declarat resolt i sense efecte l'acord de concessió
administrativa per l'explotació del Bar del Pavelló Municipal d'Esports, per incompliment per part
de l'adjudicatari de les obligacions establertes en el Plec de condicions i demés documentació
contractual.

TERCER.- POSAR de manifest als interessats, Sr. Xavier Abadia Perez, perquè durant el termini
de DEU DIES puguin al.legar i presentar els documents i justificacions que estimin pertinents
d'acord amb el que determina l'article 84 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, de Régimen
Jurídico de las Administracions Públiques i del Procediment Administratiu comú.

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

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

el lloc i data al principi assenyalat, davant meu, el Secretari. - L'ALCALDE, davant meu, EL
SECRETARI, rubricats.
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� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

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

VIST l'informe emès per la Ponència Tècnica Comarcal en data 19-08-98, així com l'informe del

Servei del Joc i l'Espectacle del Departament de Governació, en tràmit de qualificació de la

sol.licitud de llicència municipal incoada per ANTONIO GOMEZ CALLEJON, per a l'obertura

d'una activitat de FRANKFURT al Carrer Canigó, 1 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 ANTONIO GOMEZ CALLEJON llicència d'instal.lació d'un

FRANKFURT al carrer Canigó, 1.

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

- Caldrà presentar els corresponents certificats de reacció o de comportament al foc de classe M-O

o M-I de totes les moquetes, cortines, tapisseries i demés materials d'acabat i decoració facilment
inflamables.
- Les assenyalades pels tècnics municipals i les del projecte.

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

comprovació favorable.

Per obtenir aquesta acta el peticionari haurà de soLlicitar de l'Ajuntament que efectui l'oportuna
visita d'inspecció. A la soLlicitud 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 certi o. Signatures L'ALCALDE, davant meu. EL SECRETARI".
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� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

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

VIST l'informe emès per la Ponència Tècnica Comarcal en data 19-08-98, així com l'informe del
Servei del Joc i l'Espectacle del Departament de Governació, en tràmit de qualificació de la
sol.licitud de llicència municipal incoada per XAVIER AGUSTÍ CANALS, per a l'obertura d'una
activitat de SALÓ ESPORTID a l'Av. Pau Casals, 25, baixos de Llançà, segons el qual hom

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

DECRETA:

Primer.- CONCEDffi a XAVIER AGUSTÍ CANALS llicència d'instal.lació d'un SALÓ
ESPORTID a l'Av. Pau Casals, 25 baixos.

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

- El local ha de disposar d'un mínim de dues portes d'1,20 m. d'amplada lliure que se situin
convenientment contraposades i obrint en el sentit de l'evacuació.
- Aclarir el compliment dels art. 16.2 i 16.3 de la NBE-CPI/96 pel que fa als components del falç
sostre.
- Caldrà presentar els corresponents certificats de reacció o de comportament al foc de classe M-O
o M-l de totes les moquetes, cortines, tapisseries i demés materials d'acabat i decoració facilment
inflamables.
- Les assenyalades pels tècnics municipals i les del projecte.

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.1acions, 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.
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<@> AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPOROÀ)

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

VIST l'expedient que es tramita en relació amb la sol.licitud de GENNARO GRASSO per a

l'obertura d'un RESTAURANT situat al Carrer Cabrafiga, 8.

Aquesta Alcaldia HA RESOLT:

ATORGAR autorització provisional per a la instal.lació i obertura d'un RESTAURANT
situat al carrer Cabrafiga, 8, al Sr. GENNARO GRASSO, 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.

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

El Secretari
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Davant meu

ELSECRETARI

"
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� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

D E e RE T.-

A la Vila de Llançà, a vuit de setembre 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 393.252 Pta.

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

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

L'ALC DE

/'
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AJUNTAMENT DE LLANÇA (ALT EMPORDÀ)

DEC RE T.- A la vila de Llançà, el nou de setembre 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 l'Av. Mestral núm. 49, en el qual hi ha dipositades
runes, 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 denat compliment al requeriment de data 22-7-98 perquè es procedís a la seva neteja,
posi's de manifest a l'interessat Sr. ANTONI COMORERA i BOSCH el procediment iniciat
per restablir les condicions de salubritat del solar.

L'interessat, durant el termini de DEU DIES podrà aLlegar 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)

I"

D E e RE T.-

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

I'
Ir

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

I"
tr

,,'

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 77.447 Pta.
- Pressupost Patronat Municipal Casal Pensionista.......... 12.810 Pta.
- Pressupost Patronat Municipal d'Esports 37.950 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 SECRETARI odM .
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� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

DE CRE T.-

A la Vila de Llançà, a vint-i-dos de setembre 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 149.507 Pta.

- Pressupost Patronat Municipal d'Esports 12.995 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 SECRETARI acetal.L' CALDE
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La Secretària Acetal.
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QI!> AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

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

VIST l'expedient de llicència d'obres 115/98, incoat per CROMASA 7, S.L. representat per
Faustina Barbosa, per a la construcció d'un immoble de 10 vivendes i garatge al carrer Girona
núm.3 xamfrà Ctra. Portbou núm. 89.

VIST que per acord de la Comissió de Govern de data 07.07.1998 es va concedir llicència en

el que és competència municipal per a la construcció de l'esmentat immoble i garatge, amb els
condicionants següents:
1. Abans d'iniciar les obres s'haurà de presentar el projecte d'execució i el corresponent permís
de Carreteres de l'Estat a Catalunya del Ministeri de Foment.

2. Els treballs no podran iniciar-se abans dellS de setembre d'enguany.
.

VIST l'escrit de la Demarcació de Carreteres de l'Estat a Catalunya, Unitat de Carreteres a

Girona, del Ministeri de Foment, Registrat d'Entrada el dia 17.09. 1998, on recomanen

paralitzar les obres de construcció de 10 apartaments a la Ctra. n-260, p.k. 15,600 fins que no

es tingui l'autorització de l'esmentat Ministeri.

ATÈS que en data d'avui no s'ha donat compliment a una part del condicionant primer de la
llicència d'obres autoritzada per la C.G. del 07.07.1998, vist l'escrit de la Unitat de Carreteres
a Girona, 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, Sra. FAUSTINA BARBOSA en representació de
CROMASA 7, S.L. el procediment iniciat sobre la legalitat urbanística, informant-la 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 Jaume Coll i Solà, Alcalde Acetal. de l'Ajuntament de Llançà, en el lloc i
data al principi assenyalat, davant meu, la Secretària Acetal. que certifica.
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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.

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

Vist l'informe emès per la Policia Local, en el que fan constar que la parcel.la situada a

l'Avinguda Mestral núm. 9, es troba plena de malesa amb alt perill i rise d'incendi.

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

HARESOLT:

REQUERIR al Sr. LLUís FALCÓ i FELIU 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 als Sr. LLUÍS FALCÓ i FELIU 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 ...... n
EL SECRETARI, Jrc'Y.

{§( ..

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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L' CALDE, Davant meu

EL SECRETARI,

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

Vist l'escrit del Sr. José Ramon Cereceda, on consta que la parcel.la rústica situada al Polígon
9 ParceLla 26, propietat de la Sra. NARCISA OLIVET GUDAY, es troba plena de malesa
amb alt perill i rise d'incendi.

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

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

HARESOLT:

REQUERIR a la Sra. NARCISA OLIVET GUDAY perquè en el termini d'UN MES a

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

ADVERTIR. a la Sra. NARCISA OLIVET GUDAY 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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D E e RET .- A la vila de Llançà, a vint-i-cinc de setembre de mil nou-cents noranta-vuit.

Vist l'informe emès per la Policia Local, segons el qual s'acredita que a l'edifici del carrer Sant

Vicenç núm. 10, propietat de BANCA CATALANA, S.A., hi ha una finestra oberta amb els
vidres trencats, la qual cosa facilita l'entrada a persones alienes a la propietat.

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 als legals representants de BANCA CATALANA, S.A. perquè en el termini de
VUIT DIES a comptar des de la data de rebuda de la notificació de la present resolució,
procedeixin a tancar i canviar els vidres de l'esmentada finestra.

ADVERTIR a BANCA CATALANA, 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'AL ALDE,
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D E e RET .- A la vila de Llançà, el vint-i-vuit de setembre de mil nou-cents noranta-vuit.

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

conseqüència d'uns perfils metàl.lics que sostenien la uralita col.locada al pati de llums a la finca
situada al carrer Penedes, núm. l.

ATÈS que en el tràmit de vista i audiència als interessats no s'han presentat escrits d'al.legacions,
aquesta Alcaldia HA RESOLT:

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

Penedès, 1 baixos d'aquest municipi perquè en el termini de vint dies procedeixi a retirar els perfils
metàl.lics que sostenien la uralita situada al patí de llums de l'esmentada finca.

Segon- De no executar-se la retirada dels esmentats perfils, se'l requerirà novament perquè els

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.

L'ALe DE El Secretari
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"DECRET.- A la vila de Llançà, a vint-i-vuit de setembre de mil nou-cents noranta-vuit.

VIST l'informe emès per la Ponència Tècnica Comarcal en data 19-08-98, així com l'informe del
Servei del Joc i l'Espectacle del Departament de Governació de data 22.09.98, en tràmit de

qualificació de la sol.licitud de llicència municipal incoada per ERIK DEU PETIT, per a l'obertura
d'una activitat de PIZZERIA al Carrer Miranda, 2 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 ERIK DEU PETIT Uicència d'instal.lació d'una PIZZERIA al
carrer Miranda, 2.

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

- Caldrà presentar els corresponents certificats de reacció o de comportament al foc de classe M-O
o M-l de totes les moquetes, cortines, tapisseries i demés materials d'acabat i decoració facilment
inflamables.
- Les assenyalades pels tècnics municipals i les del projecte.

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 ellloc i data assenyalats al principi, davant meu, el Secretari
que certifico. Signatures L'ALCALDE, davant meu. EL SECRETARI".
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No havent-se presentat al.legacions ni reclamacions durant el

període d'exposició pública contra els acords adoptats per l'A

juntament Ple de data 6-7-1998, que a continuació es detallen,

esdevenen aprovats definitivament mitjançant publicació en el

BOP, DOGC i tauler d'anuncis de la Casa Consistorial:

"lr - CREAR el servei de DEIXALLERIA per a la recepció i

emmagatzematge selectiu de residus municipals que no són objecte
de la recollida d'escombraries.

2n - APROVAR la Memòria justificativa de la implantació del

servei de deixalleria del Municipi de Llançà.

L' A L A L D E

3r - APROVAR el projecte d'establiment i prestació del servei

redactat per l'Enginyer Tècnic Municipal, Sr.Joan Coll.

4t - APROVAR inicialment, amb la qualificació d'obra ordinària,
el projecte tècnic d'obres per a la construcció de la deixalleria

redactat per l'Arquitecte Municipal, Sr.Ricard Fina, amb un

pressupost de 21.697.682 Pta.

5è - APROVAR el Reglament d'explotació del servei de deixalleria

del Municipi de Llançà."

D'acord amb l'article 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel
qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens

locals, es fa públic el Reglament d'explotació del servei de

deixalleria del Municipi de Llançà.

Llançà, 29 de setembre de 1998

Josep M. Sa vatell� i Suñer

Av. Europa, n.Q 37 - Tel. 972/3801 81 - Fax 972 / 381258 -17490 LLANÇÀ
Registre d'Entitats Locals: 01170926



..

� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ IALTEMPORDÀ)

DE CRE T.-

A la Vila de Llançà, a vint-i-nou de setembre 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) APROVARIes relacions de despeses que figuren i que a continuació

es detallen:

_ Pressupost Ajuntament 80.013 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
ELSECRETARIL'AL ALDE
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D E e RET .

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

Vist l'escrit dels Srs. MATHIEU, en el que fan constar que la parcel.la situada al carrer Sant
Pere de Rosa núm. 10, propietat del Sr. LLUÍS FALCÓ i FELIU, 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 /r
"

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. LLUÍS FALCÓ i FELIU 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. LLUÍS FALCÓ i FELIU 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
l' que certifico.

I"

"

Ir
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DEC RET .- A la vila de Llançà, el dos d'octubre de mil nou-cents noranta-vuit.

Vist l'escrit del Sr. Gumersindo Mora López, en el que fa constar que les parcel.les situades al

carrer Víctor Català núms. 5-6 i 7, propietat de PACTO CUATRO, S.A., es troben plenes
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 PACTO CUATRO, 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 les parcel.les
situades al carrer Víctor Català núms. 5-6 i 7.

ADVERTIR a PACTO CUATRO, 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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DECRE T.-

VIST l'informe emès per la Policia Local, en relació amb les queixes del President de la
Comunitat de Propietaris de l'edifici situat al carrer Besalú núm. Il pels sorolls produïts per
dos gossos que es troben tancats en una gàbia al jardí del Sr. José Guillén Matamoros, al
carrer Besalú núm. 9.

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

REQUERIR al Sr. JOSÉ GUILLÉN MATAMOROS, propietari de la vivenda situada al
carrer Besalú núm. 9, per tal que limiti els sorolls produïts pels gossos que té tancats al jardí
del carrer Besalú núm. 9 a fi de no pertorbar el descans dels veïns.

ADVERTIR al Sr. JOSÉ GUILLÉN MATAMOROS que en el cas d'incompliment del
requerit, s'iniciarà el corresponent expedient sancionador.

Ho mana i signa En Josep M. Salvatella i Suñer, Alcalde-President de l'Ajuntament de Llançà,
en ellloc i data al principi assenyalat, davant meu, el Secretari que certifico.
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"DECRET.- A la vila de Llançà, a sis d'octubre de mil nou-cents noranta-vuit.

VIST l'informe emès per la Ponència Tècnica Comarcal en data 01-10-98, en tràmit de

. qualificació de la sol.licitud de llicència municipal incoada per ANTONIA ASENSIO ALVAREZ,

per a l'obertura d'una activitat de PEIXATERIA al Carrer Miranda, Il 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 ANTONIA ASENSIO ALVAREZ llicència d'instal.lació d'una

PEIXATERIA al carrer Miranda, 11.

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

- Les dues portes de comunicació amb altres activitats han de ser RF-60.

- Les assenyalades pels tècnics municipals i les del projecte.

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

comprovació favorable.

Per obtenir aquesta acta el peticionari haurà de sol.licitar de l'Ajuntament que efectui l'oportuna
visita d'inspecció. A la sol.licitud s'acompanyarà una CERTIFICACIÓ DEL TÈCNIC Director

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

les ampara.

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

corresponguin i esteneu l'oportuna llicència.

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

que certifico. ignatures L'ALCALDE, davant meu. EL SEC
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DEeRE T.-

A la Vila de Llançà, a sis d'octubre 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 721.171 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, a set d'octubre de mil nou-cents noranta-vuit.

ATÈS que per la Junta de Govern del Patronat Municipal d'Esports en data 25.06.1997 va

adjudicar-se al Sr. Xavier Abadia Perez l'explotació del Bar del Pavelló Municipal d'Esports,
signant-se el corresponent contracte el dia 15.10.1998.

ATÈS que en data 31. 07 .1998 per Decret d'Alcaldia se'l requereix perquè faci l'ingrés del cànon

dels mesos de desembre de 1997, així com els dos primers trimestres de 1998, el qual ascendeix a

422.917 ptes.
Així mateix, se l'adverteix que l'incompliment del Decret s'entendrà que renúncia al contracte i

comportarà la resolució del mateix.

ATÈS que en data 24.08.1998 s'inicia expedient per donar per resolt i sense efecte l'acord i actes

d'adjudicació de la concessió administrativa de Bar del Pavelló Municipal d'Esports a favor del Sr.

Xavier Abadia Perez.

ATÈS que posat de manifest l'expedient a l'interessat perquè en el termini de DEU DIES pugués
presentar al.legacions, documents i justificacions que estimés pertinents.

ATÈS que ha transcorregut el termini assenyalat en el Decret esmentat sense que el Sr. Abadia

hagi presentat cap al.legació ni documentació, aquesta ALCALDIA HA RESOLT:

PRIMER.- DONAR per resolt i sense efecte el contracte subscrit entre el PATRONAT

MUNICIPAL D'ESPORTS i el Sr. Xavier Abadia Perez de data 15.10.1998, de concessió

administrativa per l'explotació del Bar del Pavelló Municipal d'Esports.

SEGON.- DONAR un termini de CINC DIES al Sr. Xavier Abadia Pérez, perquè retiri els
elements de la seva propietat i faci l'entrega de les claus.

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

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

el lloc i data al principi assenyalat, davant meu, el Secretari.- L'ALCALDE, davant meu, EL

SECRETARI, rubricats.
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DEC RET .- A la vila de Llançà, el set d'octubre 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.

VISTOS els informes del Cap Local de Sanitat, del Veteminari Titular i de l'Enginyer
Municipal fent constar la necessitat d'adequar el Projecte o presentar nova

documentació tècnica per legalitzar l' activitat.

VIST el Decret de data 10.06.1998 on es requereix a Comercial Precal, S.L.perquè
aporti nou Projecte Tècnic de les instal.lacions i activitats de SUPERMERCAT, ajustat
a la normativa d' Activitats Classificades i que a la vegada doni solució als problemes
plantejats en els informes del Veterinari Titular i del Cap Local de Sanitat.

ATÈS que fins a la data no s'ha donat compliment al requeriment abans esmentat, i vist
l'informe de l'Enginyer Municipal de data 06.10.1998, aquesta Alcaldia HA RESOLT:

PRIMER.- REQUERIR novament a Comercial Precal, S.L. perquè en un termini màxim
de quinze dies aporti documentació complementària o en altre cas, presenti nou Projecte
Tècnic de les instal.lacions i activitats de SUPERMERCAT.

SEGON.- ADVERTIR que a Comercial Precal, S.L. que en cas de no donar compliment
al punt primer de l'esmentat Decret, es procedirà a I'arxiu de les actuacions, o en el seu

cas s'adoptarà si procedeix, resolució denegatòria de la seva petició.

TERCER.- MANIFESTAR a COMERCIAL PRECAL, S.L. que la manca de llicència
comportarà l'inici d'expedient de clausura de l'activitat sol.licitada.

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

El Secretari

Av. Europa, n.º 37 - Tei. 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 tretze d'octubre de mil nou-cents noranta-vuit.

VIST l'informe de la Policia Local de data 29.09.1998, on fan constar que al camí de Sant

Silvestre i al paratge conegut com a Villordí, s'ha instaLlat una barraca de fusta, i vist l'informe

dels Serveis Tècnics Municipals de data 6 d'octubre d'enguany, manifestant que el terreny on

s'ha ubicat l'esmentada barraca, propietat de ISIDRO GUILLEN, REMI lIERAS i JUAN R.

BALLESTA, no disposa de la superficie addient per a obtenir llicència municipal, alhora que

l'esmentada edificació no és IQ�ble, 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 als l'interessats, Srs. ISIDRO GUILLEN, REMI lIERAS i JUAN R.

BALLESTA MARTÍNEZ 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.

L'ALCALDE

Av. Europa, n.º 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 tretze d'octubre de mil nou-cents noranta-vuit.

VIST l'informe de la Policia Local de data 29.09.1998, on fan constar que al camí de Sant

Silvestre i al paratge conegut com a Villordí, s'ha construït un cobert de mides 3x5

aproximadament, i vist l'informe dels Serveis Tècnics Municipals de data 6 d'octubre

d'enguany, manifestant que l'esmentada construcció s'ha fet sense la corresponent llicència

d'edificació, alhora que l'esmentada edificació no és legalitzable, 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. SIT.-VERI RIERA 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.

Av. Europa, n.º 37 - Tel. 972/3801 81 - Fax 972/381258 - 17490 LLANÇÀ
Registre d'Entitats Locals: 01170926
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� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPOADÀ)

DEC RET .- A la vila de Llançà, el catorze d'octubre de mil nou-cents noranta-vuit.

VIST l'expedient que es tramita pel canvi de titularitat del Supermercat de l' Av. Pau

Casals, 13, abans a nom de PORT SALANCA, S.A.. i ara COMERCIAL PRECAL,
S.L.

VIST el requeriment de data 09.06.1998 demanant informació complementària, concre

tament "l'aportació d'un Projecte Tècnic de l'activitat que s'hi desenvolupa actualitzat,
on s'incloguin totes les modificacions realitzades en el projecte inicial, així com detallar
l'estat actual de la caseta construïda destinada als motors de refrigeració, tenint en

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

VIST l'informe del Cap Local de Sanitat de data 03.07.1998, informant
desfavorablement de les condicions sanitaries de l'activitat.

ATÈS que fins a la data no s'ha donat compliment al requeriment abans esmentat, i vist
l'informe de l'Enginyer Municipal de data 06.10.1998, aquesta Alcaldia HA RESOLT:

PRIMER. - REQUERIR novament a Comercial Precal, S.L. perquè en un termini màxim
de quinze dies aporti Projecte Tècnic de l'activitat de SUPERMERCAT on s'incloguin
totes les modificacions realitzades en el projecte inicial, així com detallar l'estat actual
de la caseta destinada als motors de refrigeració, tenint en compte l'edificabilitat
existent i demés paràmetres d'aplicació.

SEGON.- ADVERTIR que a Comercial Precal, S.L. que en cas de no donar compliment
al punt primer de l'esmentat Decret, es procedirà a l'arxiu de les actuacions, o en el seu

cas s' adoptarà si procedeix, resolució denegatòria de la seva petició.

TERCER.- MANIFESTAR a COMERCIAL PRECAL, S.L. que la manca de llicència
comportarà l'inici d'expedient de clausura de l'activitat sol.1icitada.

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, n.Q 37 - Tel. 972/3801 81 - Fax 972 / 381258 - 17490 LLANÇÀ
Registre d'Entitats Locals: 01170926



•

� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

"DECRET. - A la vila de Llançà, a quinze d'octubre de mil nou-cents noranta-vuit.

VIST l'expedient incoat a la Sra. Faustina Barbosa en representació de CROMASA 7, SL.,
per la construcció d'un immoble de 10 vivendes i garatge al carrer Girona núm. 3 xamfrà Ctra.

Portbou núm. 89, sense haver donat compliment al condicionant de la llicència atorgada en

data 07.07. 1998 de presentar el corresponent permís de Carreteres de l'Estat a Catalunya del

Ministeri de Foment.

ATÈS que obra a l'expedient l'escrit de la Demarcació de Carreteres de l'Estat del dia

17.09.1998 recomanant la paralització de les obres.

ATÈS que s'ha posat de manifest l'expedient que es tramita a la Sra. Faustina Barbosa en

representació de CROMASA 7, SL., en virtud de notificació practicada el dia 23.09.1998,
sense que s'hagi presentat cap al.legació ni justificació.

VISTOS els informes emesos per l'Arquitecte Assessor Municipal de dates 29.09.98 i

13.10.98, on es fa constar:
- Que es continua treballant sense el permís de la Demarcació de Carreteres de l'Estat a

Catalunya.
- No es segueixen els nivells d'excavació que fixa el projecte aprovat, i que no poden admetres

variacions de nivell sense ser aprovades mitjançant la presentació del projecte modificat.
- No s'ha previst la instal.lació d'ascensors en la planta baixa i dos pisos, circumstància

d'exigència legal per aconseguir la posterior cedula d'habitabilitat.

Per totes aquestes raons, aquesta Alcaldia HA RESOLT:

PRIMER.- SUSPENDRE com a mesura cautelar, els actes d'edificació que fa l'empresa
CROMASA 7, S.L. al carrer Girona núm. 3 xamfrà Ctra. Portbou núm. 89 consistents en la

construcció d'un immoble de 10 vivendes i garatges.

SEGON.- En el termini de dos mesos, comptats des del dia següent al de recepció d'aquesta
resolució, haurà de presentar la documentació assenyalada pel Tècnic municipal consistent en:

lr.- Permís de la Direcció de Carreteres de l'Estat a Catalunya.
2n.- Modificació de Projecte Tècnic on es contemplin les variacions de nivell adaptades a la

normativa del Pla General d'Ordenació Urbana, així com la previsió d'instal.lació d'ascensor en

planta baixa i dos pisos adaptada a les normes d'habitabilitat.
3r. Transcorregut l'esmentat termini sense haver donat compliment a la present resolució, se'n

donarà compte al Ple de l'Ajuntament perquè acordi la demolició de les obres realitzades a

càrrec de la persona interessada.

Ho mana i sign en Josep M. Salvatella i Suñer, Alcalde-President de l'Ajuntament de Llançà,
en el lloc i data a principi assenyalats, davant meu, el Se a

.

que certifico.
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4Y> AJUNTAMENT DE LLANÇÀ IALTEMPORDÀI

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

VIST l'informe emès per la Ponència Tècnica Comarcal en sessió celebrada el 24.09.1998" en

tràmit de qualificació de la sol.licitud de llicència municipal incoada per MARCEL.LIÀ
NAVARRA GIL en representació de MAR-GRI, S.A., pel funcionament d'un

CLIMATITZADOR a la Ctra. Bisbal a Portbou, s/n de Llançà, segons el qual hom procedeix a

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

DECRETA:

Primer.- CONCEDffi a MARCEL.LIÀ NAVARRA GIL en representació de MAR-GRI,
S.A. llicència d'instal.lació d'un CLIMATITZADOR EN UN MENJADOR a la Ctra. Bisbal
a Portbou, s/n.

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

PRIMER.- Segons l'informe de l'Enginyer municipal, cal disminuir el soroll de l'aparell que
actualment té un promig de 62.8 dBA, bàsicament augmentant l'aïllament acústic. A l'actualitat
existeixen unes cel.les compactes, descobertes per la part superior, però que les seves parets estan

construïdes amb material fonoabsorbent que esmorteeix el soroll. A més, cal col.locar uns

silenblocs a la base de la màquina per esmorteir el soroll.
SEGON.- Segons l'informe emès pel Consell Comarcal, l'hotel no s'adapta a la normativa
actualment vigent contra incendis en establiments hotelers.
TERCER.- Per solventar el punt anterior, cal la presentació d'un Projecte Tècnic visat de
l'activitat que s'hi desenvolupa d'Hotel, segons. preveu el Reglament d'Activitats Molestes,
Insalubres, Nocives i Perilloses.

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

comprovació favorable.

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

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

corresponguin i esteneu l'oportuna llicència.
Manat i signat pel senyor Alcalde en el lloc i data assenyalats al principi, davant meu, el Secretari
que certifico. ignatures L'ALCALDE, davant meu. EL SECRE '

Registre d'Entitats Lo
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� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

DEeRE T.-

A la Vila de Llançà, a vint d'octubre 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 532.934 Pta.

- Pressupost Patronat Municipal Casal Pensionista.......... 50.426 Pta.
- Pressupost Patronat Municipal de Turisme

�
77.926 Pta.

- Pressupost Patronat Municipal d'Esports 37.789 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.

Davant meu

SECRETARI

Av. Europa, n.Q 37 - Tel. 972/3801 81 - Fax 972 / 381258 -17490 LLANÇÀ
Registre d'Entitats Locals: 01170926
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� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPOROÀ)

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

D'acord amb l'informe emès per l'Enginyer Assessor Municipal en data 19.10 .1998, en relació
a l'OBERTURA D'UNA PIZZERIA al CI Miranda, 2, del qual n'és titular ERIK DEU

PETIT.

DECRETO:

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

l'activitat de PIZZERIA al CI Miranda, 2, el titular del qual n'és ERIK DEU PETIT 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

Av. Europa, n.Q 37 - Tel. 972/3801 81 - Fax 972 / 381258 - 17490 LLANÇÀ
Registre d'Entitats Locals: 01170926
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� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPDRDÀ)

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

Vist el Decret de data 08.07.1998, on es posava de manifest l'expedient instruit per obres
sense llicència a la finca del camí de Sant Silvestre propietat d'Isidro Guillen, Remi Heras i
Juan M. Ballesta, consistent en "cimentació per casetes de gossos, així com les corresponents
parets de tancament i col.locació de tela metàl.lica.

ATÈS que passat el termini assenyalat per a consultar l'expedient, així com per la presentació
d'al.legacions, sense que se n'hagin produït.

ATÈS que segons consta en l'informe de l'Arquitecte Assessor municipal de data 20.10.1998,
s'ha comprovat que les cimentacions existeixen i que al damunt d'elles s'hi ha instal.lat una

barraca de qualitat molt deficient, aquesta Alcaldia HA RESOLT:

Primer.- ORDENAR als Srs. Isidro Guillen, Remi Heras i Juan Ballesta, perquè en el termini
màxim de vint dies procedeixi a retirar la cimentació efectuada així com a retirar la barraca
instal.lada al damunt seu, de la finca del camí de Sant Silvestre de la seva propietat, fins a

deixar-la al seu estat original o en altre cas, legalitzar les obres realitzades sense llicència.

Segon.- En cas de no complir-se el punt primer de l'esmentat Decret, se'l requerirà novament

perquè ho faci, que de no complir-se, l'Ajuntament acordaria la demolició de les obres amb

despeses a càrrec dels propietaris, mitjançant el sistema d'execució subsidiària i procedirà a

impedir-ne els usos a què donés lloc.

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

Registre d'Entitats Locals: 01170926

Av. Europa, n.Q 37 - Tel. 972/3801 81 - Fax 972 / 381258 - 17490 LLANÇÀ
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� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPÇ>RDÀI

D E e RE T.-

A la Vila de Llançà, a vint-i-set d' octubre 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 212.163 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'ALCALDE
Davantmeu
ELSECRETARI

Av. Europa, n.º 37 - Tel. 972/3801 81 - Fax 972/381258 - 17490 LLANÇÀ
Registre d'Entitats Locals: 01170926
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� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPDRDA)

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

VIST l'informe emès per l'Arquitecte assessor municipal en data 27.10.98, on fan constar que

s'ha construït una barbacoa a la paret mitjanera que separa les finques de l'Av. Onze de

Setembre, 1 i 3, a la vivenda del Sr. LLUIS RICART CORTADA, la qual no s'adapta a les

ordenances municipals i s'ha construït sense la corresponent llicència d'edificació, alhora que

l'esmentada edificació no és legalitzable, 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 als l'interessats, Srs. LLUIS RICART CORTADA i RICARDO

PAUS BUSQUETS, 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.

Av. Europa, n.º 37 - Tel. 972/3801 81 - Fax 972 / 381258 - 17490 LLANÇÀ
Registre d'Entitats Locals: 01170926
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4Y> AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

D E e RE T.-

A la Vila de Llançà, a tres de novembre 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 propostadel Regidor Delegatd'Hisenda

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

es detallen:

- Pressupost Ajuntament 340.882 Pta.

- Pressupost Patronat Municipal d'Esports 89.324 Pta.

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' CALDE

Davantmeu
CRETAR!

Av. Europa, n.º 37 - Tel. 972/3801 81 - Fax 972 /381258 -17490 LLANÇÀ
Registre d'Entitats Locals: 01170926
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4B> AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀI

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

VIST l'expedient que es tramita a instància del Sr. JOAQUlM SOLER YLLA denunciant
infraccions urbanístiques en les obres que es realitzen als carrers Vall del Sol i Canigó a

l'ampar de les llicències municipals núm. 144 i 145 de 1997 i 56 de 1998 i vist l'informe emès

per l'Arquitecte Assessor municipal de data 13.10.98, el qual determina que en l'expedient
10/95 a nom de Promocions Carmançó, S.L. cal ajustar la seva propietat a la llicència
concedida o bé legalitzin en volum construït ajustant-se a la normativa del Pla General, i que
en les llicències núm. 144 i 145 de 1997 a nom de DecoSelva, S.A. i 56/98 a nom de Canigó
Inversiones y Obras, S.L. cal que en un termini màxim de dos mesos justifiquin el volum
destinat a contenir els elements tècnics de les instal.lacions, que ha d'esser projectat en funció
de les exigències de cada edifici i a la vegada que assegurin que l'accés als mateixos es realitza

per espais comuns, 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 als l'interessats, Srs. Construccions Carmançó, S.L., Deco selva,
S.A., Canigó Inversiones y obras, S.L. i Joaquim Soler Ylla, 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 als carrers Vall del Sol i

Canigó, 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.

Av. Europa, n.º 37 - Tel. 972/3801 81 - Fax 972 / 381258 -17490 LLANÇÀ
Registre d'Entitats Locals: 01170926
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AJUNTAMENT DE LLANÇA (ALT EMPORDÀ)

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

VIST l'escrit d'al.1egacions de Joan Truadú Ollé i 5 signants més en representació de la
Comunitat de Propietaris Edifici "Bon Repós", registrat en aquestes dependències en
data 13.10.1998, en relació al'expedient promogut per José Manuel Cano del Puerto en

representació de JOSEP & JOSEP MAR LLANÇÀ, S.L. per a l'obertura d'una
ENVASADORA DE cAFÈ, i havent-se incorporat els informes sol.licitats, doni's al
recurrent un nou termini de 20 dies perquè puguin presentar de nou les al.legacions que
creguin oportunes.

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
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� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀI

DECRET.-

A la Vila de Llançà, a deu de novembre 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) APROVARIes relacions de despeses que figuren i que a continuació

es detallen:

_ Pressupost Ajuntament 341.893 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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� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

D E e RE T.-

A la Vila de Llançà, a disset de novembre 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 595.590 Pta.

- Pressupost Patronat Municipal Casal Pensionista.......... 54.605 Pta.

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

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

L'
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� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

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

VIST l'informe emès per la Ponència Tècnica Comarcal en sessió celebrada el 05.11.1998, en

tràmit de qualificació de la sol.licitud de llicència municipal incoada per JOAN PACAREU

GRANOLLERS en representació de CARNISSERIA VALLS, S.C., per l'obertura i funcionament
d'una CARNISSERIA-XARCUTERIA al Carrer Magallanes, 6 de Llançà, segons el qual hom

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

favorablement, aquesta Alcaldia,

DECRETA:

Primer.- CONCEDffi a JOAN PACAREU GRANOLLERS en representació de

CARNISSERIA VALLS, S.C., llicència d'instal.lació d'una CARNISSERIA -

XARCUTERIA al CarrerMagallanes, 6.

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

- Les assenyalades pels tècnics municipals i les del projecte.

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

comprovació favorable.

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

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

corresponguin i esteneu l'oportuna llicència.
Manat i signat pel senyor Alcalde en el lloc i data assenyalats al principi, davant meu, el Secretari

que certifico. Signatures L'ALCALDE, davant meu. EL SECRETARI".
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� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ {ALTEMPORDÀ¡

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

VIST l'informe emès per la Ponència Tècnica Comarcal en sessió celebrada el 05.11.1998, i vist
l'informe del Servei del Joc i d'Espectacle del Departament de Governació de data 02.11.1998, en

tràmit de qualificació de la sol.licitud de llicència municipal incoada per CANDIDO sÁNCHEZ
ZARZA, per l'obertura i funcionament d'un BAR RESTAURANT al Carrer Palandriu, 8 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 CANDIDO SÁNCHEZ ZARZA, llicència d'instal.lació d'un BAR

RESTAURANT al Carrer Palandriu, 8 .

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

- Presentació dels corresponents certificats de reacció o de comportament al foc de classe M-O i
M-1 de totes les moquetes, cortines, tapisseries i demés materials d'acabat i decoració fàcilment
inflamables.
- Les assenyalades pels tècnics municipals i les del projecte.

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

comprovació favorable.

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

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

corresponguin i esteneu l'oportuna llicència.
Manat i signat pel senyor Alcalde en el lloc i data assenyalats al principi, davant meu, el Secretari

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

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

VIST l'informe emès per la Ponència Tècnica Comarcal en sessió celebrada el 05.11.1998, en

tràmit de qualificació de la sol.licitud de llicència municipal incoada per ANTONIO MORENO

VERA, per l'obertura i funcionament d'una FUSTERIA al Carrer Gardissó, 9 de Llançà, segons
el qual hom procedeix a qualificar l'esmentada activitat com a potencialment molesta, informant-la

favorablement, aquesta Alcaldia,

DECRETA:

Primer.- CONCEDIR a ANTONIO MORENO VERA, llicència d'instal.lació d'una
FUSTERIA al Carrer Gardissó, 9.

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

- El magatzem ha de ser sector d'incendi RF 120.
- Les assenyalades pels tècnics municipals i les del projecte.

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

comprovació favorable.

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

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

corresponguin i esteneu l'oportuna llicència.
Manat i signat pel senyor Alcalde en el lloc i data assenyalats al principi, davant meu, el Secretari
que certifico. Signatures L'ALCALDE, davant meu. EL SECRETARI".
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4!t> AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

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

Vist l'expedient que es tramita de suspensió d'obres per construcció efectuada per Silveri Riera
al paratge conegut com a Villordí, al camí de Sant Silvestre per haver construït un cobert de
mides aproximades 3x5 metres.

ATÈS que transcorregut el tràmit de vista i audiència a l'interessat no s'han presentat cap

tipus d'al.legacions.

VIST el nou informe dels Serveis Tècnics municipals de data 10 .11. 1998 on fan constar que
les obres estan en el mateix estat que en l'inici de l'esmentat expedient, aquesta Alcaldia HA
RESOLT:

PRIMER.- ORDENAR al Sr. SILVERI RIERA, propietari de la finca situada al camí de Sant

Silvestre, paratge Villordí d'aquest municipi, perquè en el termini màxim de vint dies

procedeixi a retirar tots els elements de l'esmentada construcció.

SEGON.- De no executar-se les obres esmentades, se'l requerirà novament perquè ho faci, que
de no complir-se, l'Ajuntament acordaria la demolició de les obres amb despeses a càrrec del

propietari mitjançant el sistema d'execució subsidiària i procedirà a impedir-ne els usos a què
donés lloc.
En cas d'incompliment, l'Alcalde podrà ordenar que es retirin els materials per ser utilitzats a

l'obra i la maquinària aprofitable.

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

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

Vist l'informe emès pels Serveis Tècnics municipals en data 23.10 .1998, on es fa constar que a

la terrassa de la vivenda del Sr. HONRON al carrer Venturer, núm. 1, hi ha una construcció

metàl.lica sense la corresponent llicència municipal, 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. LEON HONRON 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 aLlegar 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 (ALTEMPORDÀ)

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

Vist l'escrit formulat pel Sr. Joaquim Soler llla en data 22-10-98 i l'informe emès pels Serveis

Tècnics Municipals, en els que fan constar que a la parceLla siutada al carrer Canigó núm. 15

B, propietat del Sr. PEDRO BATISTA ROMANS, hi ha un arbre les branques del qual
causen molts perjudicis a la vivenda del Sr. Soler, ja que entren dins de la seva propietat
situada al carrer La Parella núm. 18.

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. PEDRO BATISTA ROMANS perquè en el termini de QUINZE DIES,
comptar des de la data de rebuda de la notificació de la present resolució, procedeixi a podar
les branques de l'esmentat arbre.

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

ADVERTIR al Sr. PEDRO BATISTA ROMANS 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.

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, el vint-i-cinc de novembre de mil nou-cents noranta-vuit.

..

<@> AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

Vist l'informe emès pels Serveis Tècnics Municipals, en el que fan constar que a la zona verda

municipal situada al carrer Jaume Balmes núm. 1, hi ha dipositades terres provinents de l'obra

que realitza la societat EURO BUll.,DING QUALITY S.L. a la Ctra. Port de la Selva núm.

120.

Aquesta Alcaldia,

HARESOLT:

REQUERIR a EURO BUILDING QUALITY, S.L. perquè en el termini de CINC DIES, a

comptar des de la data de rebuda de la notificació de la present resolució, procedeixi a treure

les terres abocades a la zona verda municipal del carrer Jaume Balmes núm. 1.

ADVERTIR a EURO BUILDING QUALITY, 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, a mitjançant la contractació amb una empresa, fent ús del sistema

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

L'ALCALDE, Davant meu

EL SECRETARI,

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)

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

VISTA la petició de la Sra. ANTONIA ASENSIO ALVAREZ, de data 15.06.1998, demanant

llicència d'obertura i funcionament d'una PEIXATERIA al carrer Miranda núm. 11.

ATÈS que en data 06. 10 .1998 se li va atorgar llicència d'instal.lació amb condicionants ( 1) les

dues portes de comunicació amb altres activitats han de ser RF-60 i 2) les assenyalades pels
tècnics municipals i les del projecte) ,

advertint-la que en cap cas es podrà començar a exercir

l'activitat abans d'haver-se obtingut l'acta de comprovació favorable. Per obtenir-la el peticionari
ha de sol.licitar a l'Ajuntament l'oportuna visita d'inspecció adjuntant CERTIFICACIÓ DEL

TÈCNIC director de les obres i instal.lacions on s'especifiqui la conformitat de la mateixa a la

llicència que les ampara .

. ATÈS que ha transcorregut amb excés el termini atorgat per a complimentar els condicionants de

la llicència, ni s'ha al.legat cap causa que impedeixi el seu compliment, i vist l'article 92 de la Llei

30/1992 de 26 de novembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas i del

Procedimiento Administrativo común, aquesta Alcaldia HA RESOLT:

ADVERTIR a la Sra. ANTONIA ASENSIO ALVAREZ que transcorreguts tres mesos des de la

recepció de la notificació del present decret sense que aporti la documentació requerida,
s'acordarà la caducitat de l'expedient amb l'arxiu de les actuacions.

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

L'ALCALDE. Davant meu, El Secretari, Rubricats.

L'ALCALDE
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<@> AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

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

VISTA la petició del Sr. ANTONIO GOMEZ CALLEJON, de data 24.11.1998, demanant

llicència d'obertura i funcionament d'un FRANKFURT al carrer Canigó, 1.

ATÈS que en data 26.08.1998 se li va atorgar llicència d'instal.lació amb condicionants ( 1)
Caldrà presentar els corresponents certificats de reacció o de comportament al foc de classe M-O

o M-l de totes les moquetes, cortines, tapisseries i demés materials d'acabat i decoració fàcilment

inflamables i 2) les assenyalades pels tècnics municipals i les del projecte) , advertint-lo que en cap
cas es podrà començar a exercir l'activitat abans d'haver-se obtingut l'acta de comprovació
favorable. Per obtenir-la el peticionari ha de sol.licitar a l'Ajuntament l'oportuna visita d'inspecció
adjuntant CERTIFICACIÓ DEL TÈCNIC director de les obres i instal.lacions on s'especifiqui la

. conformitat de la mateixa a la llicència que les ampara.

ATÈS que ha transcorregut amb excés el termini atorgat per a complimentar els condicionants de

la llicència, ni s'ha al.legat cap causa que impedeixi el seu compliment, i vist l'article 92 de la Llei

30/1992 de 26 de novembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas i del

Procedimiento Administrativo común, aquesta Alcaldia HA RESOLT:

ADVERTIR al Sr. ANTONIO GOMEZ CALLEJON que transcorreguts tres mesos des de la

recepció de la notificació del present decret sense que aporti la documentació requerida,
s'acordarà la caducitat de l'expedient amb l'arxiu de les actuacions.

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

L'ALCALDE. Davant meu, El Secretari, Rubricats.
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� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ IALTEMPORDÀ)

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

VIST l'expedient que es tramita per haver realitzat obres al carrer Cau del Llop, 35 consistents
en realització d'una terrassa metàl.lica de diferents dimensions a l'autoritzada en la Comissió de
Govern de data 04.11.1997.

ATÈS que ja ha transcorregut el termini atorgat en el Decret de data 15.07.1998, sense que
s'hagin ajustat les obres a la llicència concedida o s'hagin legalitzat, aquesta Alcaldia HA

. RESOLT:

.

Ir. COMMINAR al Sr. JEAN ALVAREZ perquè adequi d'immediat la terrassa metàl.lica a les
dimensions autoritzades en la Comissió de Govern de data 04.11.1997, advertint-lo que si

passats quinze dies no s'ha executat l'adequació, es procedirà subsidiàriament a la retirada dels
seus elements, els treballs de la qual seran realitzats pels Serveis Municipals, per la qual cosa

s'assenyala el dia 12 de gener de 1999 a les 10 hores del matí, aixecant-se acta per reflectir les
incidències que es produeixin.

.

2n. NOTIFICAR al Sr. JEAN ALVAREZ que el cost de l'execució subsidiària dels treballs
d'enretirada de l'esmentada terrassa metàl.lica, ascendeixen a 100.000 ptes. d'acord amb
l'informe dels Serveis Tècnics municipals, les quals haurà d'ingressar en aquestes dependències
municipals abans del dia 12.01.1999.

Ho mana i signa el Sr. JOSEP M. SALVATELLA i sUÑER, Alcalde-President de
l'Ajuntament de Llançà, en el lloc i data al principi assenyalats, davant meu, el Secretari que
certifico. L'ALCALDE. Davant meu, El Secretari. Rubricats.
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DEC RET .- A la vila de Llançà, a vint-i-sis de novembre de mil nou-cents noranta-vuit.

..

� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

VISTES les actes de medició de presió sonora i informe emesos per la Policia Local d'aquest
Ajuntament en dates 2, 9, 16, 18 i 23 de novembre d'enguany, on es fa constar que entre les 3 i les

5 de la matinada s'han personat en el domicili de la Sra. JOSEFA BURGOS situat al carrer Olot,
núm. 4, se sentien sorolls procedents de la música de la sala de festes "CUASAR", aquesta
Alcaldia HA RESOLT:

. Primer.- Que s'incoi expedient sancionador al Sr. ANTONIO CORTES APARICIO en

representació d'APATES C.B. per determinar la responsabilitat administrativa en que hagi pogut
incórrer.

Segon.- Designar instructor de l'expedient al senyor JAUME COLL i SOL� i Secretària a la

senyora Sílvia Tabernero Jódar, Regidor i Auxiliar Administrativa respectivament d'aquest
Ajuntament, als quals serà notificat en forma legal aquest nomenament, i també es notificarà a les

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

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

eilloc i data al principi assenyalat, davant meu, el Secretari que certifico.
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DE CRE T.-

..

� AJUNTAMENT DE'LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

A la Vila de Llançà, a primer de desembre 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 171.375 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

Av. Europa, n.º 37 - Tel. 972/3801 81 - Fax 972 / 381258 - 17490 LLANÇÀ
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4Y> AJI,INTAMENT DE LLANÇÀ (ALT EMPORDÀ)

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

VIST l'informe emès per l'Encarregat de la Brigada d'Obres Municipal, on es fa constar que
davant el nínxol núm. 15-B del Cementiri "Els Ximblars", propietat de la Sra. MARINA
TOLEDANO RUBIO, l'esmentada senyora ha pintat un tros de l'asfaltat del camí de color

negre de mides 1,20 x 2,15 mts.

DONAT que per acord de la Comissió de Govern del dia 3-11-1998 va acordar-se iniciar

expedient per tal de determinar la possible infracció del Reglament del Cementiri Municipal,

Aquesta Alcaldia HA RESOLT:

Primer> Iniciar expedient sancionador a la Sra. MARINA TOLEDANO RUBIO per
determinar la responsabilitat administrativa en què hagi pogut incòrrer.

Segon- Designar insructor de l'expedient a la senyora HELENA RIERA i VILARÓ, i
Secretària a la senyora Blanca Garriga i Manera, Regidora i Auxiliar Administrativa

respectivament d'aquest Ajuntament, als quals serà notificat en forma legal aquest
nomenament, i també es notificarà a les persones inculpades als efectes de recusació si creu

que hi ha causes legítimes per fer-ho.

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

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

DEC RET .

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

Vista la petició de RAMON BIOSCA BIÑAL, de data 17.04.1998, demanant llicència

municipal d'obres per" Arrebossat de parets de la nau i murets de tanca al Mas d'en Fulcarà ".

ATÈS que en data 27.04.1998 se li va demanar documentació complementària per tal de
tramitar la sol.licitud.

ATÈS que ha transcorregut amb excés el termini atorgat per la presentació de documentació
sense que aquests s'hagin presentat ni s'hagi al.legat cap causa que ho impedeixi.

VIST l'article 92 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu comú, aquesta Alcaldia HA
RESOLT:

ADVERTIR al Sr. RAMON BIOSCA BIÑAL que transcorreguts tres mesos des de la

recepció de la notificació del present decret sense que aporti la documentació requerida,
s'acordarà la caducitat de l'expedient amb l'arxiu de les actuacions.

Ho mana i signa en Josep M. Salvatella i Suñer, Alcalde-President de l'Ajuntament de Llançà,
en el lloc i data al principi assenyalats, davant meu, el Secretari que certifico. L'ALCALDE,
davant meu, El Seeretari, rubricats.
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� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPGRDÀ)

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

Vista la petició de CATALINA FALCÓ BASIERAS, de data 15.04.1998, demanant llicència

municipal d'obres per" Cobriment celobert amb teules al carrer La Mina, 38 ".

ATÈS que en data 29.04.1998 se li va demanar documentació complementària per tal de

tramitar la sol.licitud.

ATÈS que ha transcorregut amb excés el termini atorgat per la presentació de documentació

sense que aquests s'hagin presentat ni s'hagi al.legat cap causa que ho impedeixi.

VIST l'article 92 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu comú, aquesta Alcaldia HA

RESOLT:

ADVERTIR a la Sra. CATALINA FALCÓ que transcorreguts tres mesos des de la recepció
de la notificació del present decret sense que aporti la documentació requerida, s'acordarà la
caducitat de l'expedient amb l'arxiu de les actuacions.

Ho mana i signa en Josep M. Salvatella i Suñer, Alcalde-President de l'Ajuntament de Llançà,
en el lloc i data al principi assenyalats, davant meu, el Secretari que certifico. L'ALCALDE,
davant meu, El Secretari, rubricats.
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� AJUNTAMENT DELLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

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

Vista la petició de FRANCESC RUDILLA, de data 11.05.1998, demanant llicència municipal
d'obres per" Arrebossat de parets, col.locar gres a l'interior i reforma i ampliació de traster al

pati del CI Pep Ventura, 12 ".

ATÈS que en data 02.06.1998 se li va demanar documentació complementària per tal de

tramitar la sol.licitud.

ATÈS que ha transcorregut amb excés el termini atorgat per la presentació de documentació

sense que aquests s'hagin presentat ni s'hagi al.legat cap causa que ho impedeixi.

VIST l'article 92 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre de Règim Jurídic de les

Administracions Públiques i del Procediment Administratiu comú, aquesta Alcaldia HA

RESOLT:

ADVERTIR al Sr. FRANCESC RUDILLA que transcorreguts tres mesos des de la recepció
de la notificació del present decret sense que aporti la documentació requerida, s'acordarà la

caducitat de l'expedient amb l'arxiu de les actuacions.

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

Av. Europa, n.? 37 - Tel. 972/3801 81 - Fax 972 / 381258 - 17490 LLANÇÀ
Registre d'Entitats Locals: 01170926



.-

4!t> AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

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

Vista la petició d'ANGEL RAICR GARCES, de data 25.05.1998, demanant llicència

municipal d'obres per" Construcció barraca hort al Mont Venture, Pol. 78 ".

ATÈS que en data 02.06.1998 se li va demanar documentació complementària per tal de
tramitar la sol.licitud.

ATÈS que ha transcorregut amb excés el termini atorgat per la presentació de documentació
sense que aquests s'hagin presentat ni s'hagi al.legat cap causa que ho impedeixi.

VIST l'article 92 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu comú, aquesta Alcaldia HA

RESOLT:

ADVERTIR al Sr. ANGEL RAICR GARCES que transcorreguts tres mesos des de la

recepció de la notificació del present decret sense que aporti la documentació requerida,
s'acordarà la caducitat de l'expedient amb l'arxiu de les actuacions.

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

El Secretari

Av. Europa, n.? 37 - Tel. 972/3801 81 - Fax 972 / 381258 - 17490 LLANÇÀ
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Ho mana i signa en Josep M. Salvatella i Suñer, Alcalde-President de l'Ajuntament de Llançà,
en ellloc i data al principi assenyalats, davant meu, el Secretari que certifico. L'ALCALDE,
davant meu, El Secretari, rubricats.

e-

� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (AlTEMPORDÀ)

DEC RET .

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

Vista la petició de PERE BARNEDA POCH, de data 15.01.1998, demanant llicència

municipal d'obres per
11 Anivellar terres a Pujola ".

ATÈS que en data 05.02.1998 se li va demanar documentació complementària per tal de
tramitar la sol.licitud.

ATÈS que ha transcorregut amb excés el termini atorgat per la presentació de documentació
sense que aquests s'hagin presentat ni s'hagi al.legat cap causa que ho impedeixi.

VIST l'article 92 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu comú, aquesta Alcaldia HA

RESOLT:

ADVERTIR al Sr. PERE BARNEDA POCH que transcorreguts tres mesos des de la recepció
de la notificació del present decret sense que aporti la documentació requerida, s'acordarà la

caducitat de l'expedient amb l'arxiu de les actuacions.
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El Secretari
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4Y> AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALT EMPORDÀ)

DEC RET .

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

Vista la petició de JOSE M. LIEBANA SANTOS, de data 11.06.1998, demanant llicència

municipal d'obres per" Anivellar terres jardí, col.locar formigó i pedra de Begur, així com

formació de barbacoa al carrer Bassegoda, 10 ".

ATÈS que en data 23.06.1998 se li va demanar documentació complementària per tal de

tramitar la sol.licitud.

ATÈS que ha transcorregut amb excés el termini atorgat per la presentació de documentació

sense que aquests s'hagin presentat ni s'hagi al.legat cap causa que ho impedeixi.

VIST l'article 92 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre de Règim Juridic de les

Administracions Públiques i del Procediment Administratiu comú, aquesta Alcaldia HA

RESOLT:

ADVERTIR al Sr. JOSE M. LIEBANA SANTOS que transcorreguts tres mesos des de la

recepció de la notificació del present decret sense que aporti la documentació requerida,
s'acordarà la caducitat de l'expedient amb l'arxiu de les actuacions.

Ho mana i signa en Josep M. Salvatella i Suñer, Alcalde-President de l'Ajuntament de Llançà,
en el lloc i data al principi assenyalats, davant meu, el Secretari que certifico. L'ALCALDE,
davant meu, El Secretari, rubricats.
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AJUNTAMENT DE" LLANÇÀ (ALT EMPORDÀ)

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

Vista la petició d'ENRIC SOLER LOPEZ, de data 20.08.1998, demanant llicència municipal
d'obres per" Pavimentar part posterior vivenda ci Arnau de Vilanova, 1 ".

ATÈS que en data 03.09.1998 se li va demanar documentació complementària per tal de

tramitar la sol.licitud.

ATÈS que ha transcorregut amb excés el termini atorgat per la presentació de documentació

sense que aquests s'hagin presentat ni s'hagi al.legat cap causa que ho impedeixi.

VIST l'article 92 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre de Règim Juridic de les

Administracions Públiques i del Procediment Administratiu comú, aquesta Alcaldia HA

RESOLT:

ADVERTIR al Sr. ENRIC SOLER LOPEZ que transcorreguts tres mesos des de la recepció
de la notificació del present decret sense que aporti la documentació requerida, s'acordarà la

caducitat de l'expedient amb l'arxiu de les actuacions.
.

Ho mana i signa en Josep M. Salvatella i Suñer, Alcalde-President de l'Ajuntament de Llançà,
en el lloc i data al principi assenyalats, davant meu, el Secretari que certifico. L'ALCALDE,
davant meu, El Secretari, rubricats.
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� AJUNTAMENT DELLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

DEC RET .

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

Vista la petició d'Ana M. MANDENVllLE, de data 27.05.1998, demanant llicència municipal
d'obres per" Variar emplaçament escala a la Ctra. Port de la Selva, 63 ".

ATÈS que en data 23.06.1998 se li va demanar documentació complementària per tal de

tramitar la sol.licitud.

ATÈS que ha transcorregut amb excés el termini atorgat per la presentació de documentació

sense que aquests s'hagin presentat ni s'hagi al.legat cap causa que ho impedeixi.

VIST l'article 92 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre de Règim Jurídic de les

Administracions Públiques i del Procediment Administratiu comú, aquesta Alcaldia HA

RESOLT:

ADVERTIR a la Sra. ANA M. MANDENVILLE que transcorreguts tres mesos des de la

recepció de la notificació del present decret sense que aporti la documentació requerida,
s'acordarà la caducitat de l'expedient amb l'arxiu de les actuacions.

Ho mana i signa en Josep M. Salvatella i Suñer, Alcalde-President de l'Ajuntament de Llançà,
en el lloc i data al principi assenyalats, davant meu, el Secretari que certifico. L'ALCALDE,
davant meu, El Secretari, rubricats.
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@> AJUNTAMENT DELLANÇÀ (ALTEMPORDÀ¡

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

Vista la petició del Sr. ANTONIO CARO RIBALTA, de data 24.03.1998, demanant llicència

municipal d'obres per "Tallar baranna d'obra per anivellar parets, col.locar trencaigües i

col.locar estructura d'alumini blanc al carrer Sant Genís, 12 ".

ATÈS que en data 02.04.1998 se li va demanar documentació complementària per tal de

tramitar la sol.licitud.

ATÈS que ha transcorregut amb excés el termini atorgat per la presentació de documentació

sense que aquests s'hagin presentat ni s'hagi al.legat cap causa que ho impedeixi.

VIST l'article 92 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre de Règim Jurídic de les

Admínístracíons Públiques i del Procediment Administratiu comú, aquesta Alcaldia HA

RESOLT:

ADVERTIR al Sr. ANTONIO CARO RIBALTA que transcorreguts tres mesos des de la

recepció de la notificació del present decret sense que aporti la documentació requerida,
s'acordarà la caducitat de l'expedient amb l'arxiu de les actuacions.

Ho mana i signa en Josep M. Salvatella i Suñer, Alcalde-President de l'Ajuntament de Llançà,
en el lloc i data al principi assenyalats, davant meu, el Secretari que certifico. L'ALCALDE,
davant meu, El Secretari, rubricats.
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� AJUNTAMENT DE: LLANÇÀ (ALT EMPORDÀ)

DE CRE T.-

A la Vila de Llançà, a catorze de desembre 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 257.301 Pta.

- Pressupost Patronat Municipal d'Esports 263.417 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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� AJI,JNTAMENT DE LLANÇÀ (ALT EMPORDÀ)

DECRET.- A la vila de Llançà, a setze de desembre de mil nou-cents noranta-vuit.

VIST l'expedient que es tramita a consequència de l'informe emès pels Tècnics

Municipals en data 13.01.98 pel qual es requeria al Gerent de la Sala de Festes Cuasar

Sr. Antonio Cortés Aparicio perquè procedís a realitzar les mesures correctores

consistents en:

Ir. Separar fisicament els dos edificis, és a dir, que cal eliminar els punts de contacte

entre la Sala de Festes i la vivenda del Sr. Barceló.

2n. Evitar sobretot a la zona del bar, qualsevol altaveu que toqui la paret que comunica

els dos edificis, i aquests haurà d'estar esmorteït a la seva base.

3r. Aportar un certificat, emès pel tècnic competent, de la fiabilitat i perfecte
calibrament de l'aparell limitador de potència dels equips musicals instal.lats

actualment en ellocal.

ATÈS que després d'haver atorgat un aplaçament al Sr. Cortés per realitzar els treballs

requerits que finalitzava el 15 de juny passat, va requerir-se novament perquè en el

termini de tres dies desmontés l'aparell musical instaLlat en el Bar, mentre no és

solucioni la resta de problemes, amb l'advertència que de no fer-ho, es portarà a terme

pels Serveis Tècnics municipals amb despeses al seu càrrec.

ATÈS que en data 28.07.98 el Sr. Antonio Cortés Aparicio va presentar un escrit

d'al.legacions fent constar que l'enderroc dels punts de contacte no li pertoca fer-ho,
doncs es troben dintre la finca de la Sra. Barceló; i que els altaveus a que fa referència el

decret varen èsser trets des del primer dia.

ATÈS el nou informe dels Tècnics Municipals del dia 23.11.98 en el que s'indica:

1. No s 'ha dut a terme la separació física dels dos edificis; es a dir que no s 'han

eliminat elspunts de contacte entre la discoteca i la vivenda del Sr. Barceló. En aquest
sentit, i tenint en compte la problemàtica dels dos veïns, caldria una autorització per tal

que ho dugués a terme I 'Ajuntament de forma subsidiària. La forma de dur a terme

aquesta separació física seria separar els dos edificis, eliminant tots els punts de

contacte possibles ï realitzar un minbell metàlic ancorat a I 'edifici de la Sra. Barceló,

que volés sobre la discoteca sense cap tipus de contacte, per evitar la transmissió de

sorolls i lesfiltracions d'aigua. Caldria assegurar la clausura d'un tub que es veu a la

mitjera.
2. S 'han canviat de lloc, a la zona del bar, altaveus que tocaven la paret que comunica

els dos edificis.
3. El limitador de potència de l'equip de música no està precintat, al.legant el

propietari del Cuasar que I 'ha tingut que portar a arreglar, degut a la precarietat
d 'aquest limitador, el qual ja no és precintable de sèrie i no actua correctament,

caldria aconsellar al Sr. Cortés la compra d 'un nou limitador, que disposi de

registradorper tal que pugui dur a terme mesures de soroll.

Per tot això, aquesta Alcaldia HA RESOLT:
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ey �.
Primer: PROCEDIR a l'execució subsidiària a càrrec dels Serveis Municipals dél! � �-�\q,/
treballs de separació fisica dels dos edificis, eliminant els punts de contacte entre la

discoteca i la vivenda del Sr. Barceló i realitzar un minbell metàl.lic ancorat a l'edifici

de la Sra. Barceló, que voli sobre la discoteca sense cap tipus de contacte, per evitar la

transmissió de soroll i les filtracions d'aigüa, de conformitat amb el contingut de

l'informe tècnic, assenyalant el proper dia 29 de desembre, a les 9 hores. De tot el que

s'aixecarà acta que reflecteixi les incidències que es produexin; i en el supòsit de no

donar el seu consentiment per l'entrada a la finca, es demanarà l'autorització al Jutge
d'Instrucció de conformitat amb el preceptua l'article 87.2 de la Llei Orgànica del Poder

Judicial

AJUNTAMENT D'E' LLANÇÀ (ALT EMPORDÀ)

Segon: REQUERIR al Sr. ANTONIO CORTES APARICIO perquè instal.li un nou

limitador de l'aparell musical, que disposi de registrador per poder dur a terme mesures

de soroll.

Tercer: NOTIFICAR el present decret al titulars de les finques situades al carrer

Compte Jofre núm.2. (Discoteca Cuasar) i carrer Compete Jofre núm. 4 (vivenda del Sr.

Francesc Barceló) per tal que en el dia i hora assenyalat, autoritzin si escau, l'entrada a

la respectives finques per portar a terme els treballs esmentats en l'apartat primer
d'aquesta resolució.

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

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

Secretari, que certifico, Davant meu, El Secretari, Rubricats.

�
:�

@>
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� AJUNTAMENT P.E LLANÇÀ (ALT EMPORDÀ)

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

En relació amb el Decret d'aquesta Alcaldia de data 16.12.1998 pel qual es disposava:

"Primer.- PROCEDIR a l'execució subsidiària a càrrec dels Serveis Municipals dels
treballs de separació física dels dos edificis, eliminant els punts de contacte entre la
discoteca i la vivenda del Sr. Barceló i realitzar un minbell metàl.lic ancorat a l'edifici de
la Sra. Barceló, que voli sobre la discoteca sense cap tipus de contacte, per evitar la
transmissió de soroll i lesfiltracions d'aigua, de conformitat amb el contingut de l'informe
tècnic, assenyalant el proper dia 29 de desembre, a les 9 hores. De tot el que s 'aixecarà

acta que refleteixi les incidències que es produeixin, i en el supòsit de no donar el seu

consentiment per l'entrada a lafinca, es demanarà l'autorització al Jutge d'Instrucció de

conformitat amb el que preceptua l'article 87.2 de la Llei Orgànica delpoder Judicial.

Segon.- REQUERIR al Sr. Antonio Cortés Aparicio perquè instal.li un nou limitador de
I 'aparell musical, que disposi de registradorper poder dur a terme mesures de soroll.

Tercer.- NOTIFICAR elpresent Decret als titulars de les finques situades al carrer Comte

Jafre, 2 (Discoteca Cuasar) i carrer Comte Jafre, 4 (vivenda del Sr. Francesc Barceló) per
tal que en el dia i hora assenyalat, autoritzin si escau, l'entrada a les respectives finques
per portar a terme els treballs esmentats en I 'apartatprimer d 'aquesta resolució. "

Atès que en la resolució s'ha omès erróniament el tràmit assenyalat en l'article 84 de la Llei
30/1992 de 26 de novembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del
Procedimiento administrativo común, aquesta Alcaldia HA RESOLT:

PRIMER.- DEIXAR EN SUSPENS el Decret de data 16.12.1998 transcrit anteriorrnent,
quedant sense efecte la data d'entrada a la finca del carrer Comte Jofre, 2 i Comte Jofre, 4,
per portar a terme els treballs.

SEGON.- POSAR DE MANIFEST l'expedient als interessats, perquè en el termini de DEU
DIES pugui al.legar i presentar èls documents i justificacions 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.
Davant meu, el Secretari, Rubricats.

,EL S cretari

/1
I
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4D> AJUNTAMENT DE' LLANÇÀ (ALT EMPORDÀ)

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

Vist l'escrit de Finques Fábrega-Goertzen, S.L., en representació de la Comunitat de

Propietaris Llevant, de data 28-11-98, Registre d'Entrada 4782, en el que fan constar que en

el terreny contigu a la propietat de la comunitat de veïns Llevant, situada al carrer Port de la

Selva núm. 2, hi ha molta brossa la qual cosa representa un alt 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 CONSTRUCCIONS COMERÓN, S.C. perquè en el termini d'unUN MES,
a comptar des de la data de rebuda de la notificació de la present resolució, procedeixi a

netejar el terreny situat al carrer Víctor Català núm. 9.

ADVERTIR a CONSTRUCCIONS COMERÓN, S.C. 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,
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<@> AJI,JNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPDRDÀ)

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

D'acord amb l'informe emès per l'Enginyer Assessor Municipal en data 21.12.1998, en relació
a l'OBERTURA D'UN SALÓ ESPORTIU a l'Av. Pau Casals, 25, del qual n'és titular
XAVIER AGUSTÍ CANALS.

DECRETO:

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

l'activitat de SALÓ ESPORTIU a l'Av. Pau Casals, 25, el titular del qual n'és XAVIER
AGUSTÍ CANALS 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."
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<@> AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALT EMPOROÀ)

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

Vist el Decret de data 19.11.1998, on es posava de manifest l'expedient instruit per a

construcció metàl.lica a la terrassa de la vivenda del Sr. HONRON al carrer Venturer, núm. 1,
sense la corresponent llicència municipal. Ballesta.

ATÈS que ha passat el termini assenyalat per a consultar l'expedient, així com per la

presentació d'al.1egacions, sense que se n'hagin produït, aquesta Alcaldia HA RESOLT:

Primer. - ORDENAR al Sr. HONRON, perquè en el termini màxim de vint dies procedeixi a

retirar la construcció metà1.1ica instal.1ada a la terrassa del carrer Venturer, núm. 1, fins a

deixar-la al seu estat original.

Segon.- En cas de no complir-se el punt primer de l'esmentat Decret, se'l requerirà novament

perquè ho faci, que de no complir-se, l'Ajuntament acordaria la demolició de les obres amb

despeses a càrrec dels propietaris, mitjançant el sistema d'execució subsidiària i procedirà a

impedir-ne els usos a què donés lloc.

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

L' CALDE El Secretari
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<@> AJUNTAMENT P.E LLANÇÀ (ALT EMPORDÀ)

D E e RET .

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

Vist l'informe emès per l'Arquitecte-Assessor Municipal de data 10-12-98, en el que consta

que a la parcel.la situada a l'Avinguda Mestral núm. 6, de la qual figura com a titular el Sr.

ANTONI RAMOS RAMOS, hi ha una obra amb l'estructura quasibé acabada i totalment

parada des de fa molts anys, sense que hi hagi cap tipus de protecció, la qual cosa representa
un perill per qualsevol persona que hi accedeixi, així com també suposa un problema sanitari

donat que s'hi aboquen residus incontrolats.

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. ANTONI RAMOS RAMOS perquè en el termini d'UN MES, a comptar
des de la data de rebuda de la notifícació de la present resolució, procedeixi a col.locar una

tanca d'obra d'una alçada mínima de 1,50 m. a la parcel.la situada a l' Avinguda Mestral

núm.6.

ADVERTIR al Sr. ANTONI RAMOS RAMOS 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.

uropa, n.º 37 - Tel. 972/3801 81 - Fax 972 /38 1258 - 17490 LLANÇÀ
Registre d'Entitats Locals: 01170926



DECRET

..

� AJUNTAMENT D.E LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

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

VISTES les actuacions que se segueixen contra la Sra. MARINA TOLEDANO RUBIO.

ATÈS que per resolució de l'Alcaldia de data 2-12-98 es va ordenar la incoació d'expedient
sancionador a la Sra. MARINA TOLEDANO RUBIO per determinar les responsabilitats
administratives en què hagués pogut incórrer per haver pintat un tros de l'asfalt davant el
nínxol núm. 15-B del Cementiri "Els Ximblars".

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

ATÈS que en data 5 de desembre d'enguany, la Sra. MARINA TOLEDANO RUBIO ha

presentat un escrit d'al.legacions on es fa constar:

a) Que a sobre l'asfalt hi havia ciment enganxat, el va netejajr amb un raspall i va arrancar-se el
ciment quedant trossos blancs.

b) Que per tapar aquestes clapes blanques va pintar l'asfalt amb quitrà.
c) Que la seva intenció ha estat la de netejar i deixar en millor estat aquest tram del Cementiri.

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

ESTIMAR les al.legacions fetes per la Sra. MARINA TOLEDANO RUBIO, sobresseïnt

l'expedient amb arxiu de les actuacions.

Ho mana i signa En Josep M. Salvatella i Suñer, Alcalde-President de l'Ajuntament de Llançà,
en el lloc i data al principi assenyalat, davant meu, el Secretari que certifico.
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<@> AJI,JNTAMEN:J" DE' LLANÇÀ (ALT EMPORDÀ)

DILIGÈNCIA DE CLOSA.- En aquesta data es procedeix al tancament del

Llibre de Resolucions de l'Alcaldia, que comprén des del 1 er. de juliol al 31 de

desembre de 1998.

Llançà, 31 de desembre de 1998

ELSECRETARI

Registre d'Entitats Locals: 01170926
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