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<@> AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

AJUNTAMENT DE LLANCA

LLIBRE DE RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA

ANY 1999

TOM I

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

Resolucions i Decrets de L'Alcaldia amb numeració correlativa des del 1er. de gener
al 28 de juliol de 1999, legalitzant-se cada foli amb la rúbrica del Sr. Alcalde
President i el segells de la Corporació.
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<gt> AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀI

DEC RET .

- A la vila de Llançà, el cinc de gener de mil nou-cents noranta-nou.

VIST l'informe emès per la Policia Local en data 22-12-98, en relació amb les queixes
formulades pel Sr. Andrés Gozálvez per les molèsties que li causa quan fa vent el soroll d'una

finestra oberta de l'edifici del carrer Gardissó núm. 3.

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

Primer.- REQUERIR al Sr. PLÁCIDO PÉREZ sÁNCHEZ, propietari de l'edifici situat al

carrer Gardissó núm. 3, per tal que en el termini màxim de TRES DIES procedeixi a tancar la

finestra situada al Ir. pis de l'edifici situat al carrer Gardissó núm. 3, a fi d'evitar molèsties als

veïns.

Segon.- ADVERTIR al Sr. PLÁCIDO PÉREZ sÁNCHEZ 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 eilloc i data al principi assenyalats, davant meu, el Secretari que certifico.
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<@> AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALT EMPOROÀ)

D E e RE T.-

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

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

aquesta Alcaldia HA RESOLT:

1.- ÀREA D'HISENDA:

A proposta del Regidor Delegat d'Hisenda

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

es detallen:

- Pressupost Ajuntament 620.314 Pta.

- Pressupost Patronat Municipal Casal Pensionista.......... 17.720 Pta.

- Pressupost Patronat Municipal de Turisme 35.916 Pta.

- Pressupost Patronat Municipal d'Esports 107.158 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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� AJUNTAMENT DE:LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

DECRET .-

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

VIST el Projecte per a la instal.lació d'uns GARATGES redactat per ANTONI

GOMEZ CASADO, a la cruïlla dels carrers Empordà, Av. Mestral i Passeig
Marítim, demani's els informes de l'Arquitecte Assessor Municipal sobre

qualificació urbanística, de l'Enginyer Assessor Municipal i del Cap Local de

Sanitat, per tal de prosseguir l'expedient . Incorporats aquests informes,
notifiqui's als veïns colindants afectats per l'esmentada activitat.

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 DELLANÇÀ (ALTEMPORDÀ) AJUNTAMENT O. llANCÀ
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ENTRADA SQRTIDA

N.� "".".. N.II ..

DEC RET .

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

VIST l'escrit d'al.legacions de Josep Company Molar en representació de la Comunitat de

Propietaris Edifici "Bon Repòs", ,
situat al carrer Farella, 12, registrat d'entrada en data

02.12.1998, en relació a l'expedient d'activitats classificades promogut per JOSEP & JOSEP
MAR LLANÇÀ, S.L. per a l'obertura d'una ENVASADORA DE CAFÈ al carrer Pep Ventura

núm.6.

VISTOS els nous informes de l'Enginyer i Arquitecte municipals de dates 11 i 19 de gener
d'enguany, derivats de la documentació complentària aportada per la part interessada, doni's al
recurrent un termini de deu dies perquè puguin presentar les al.legacions que creguin
convenients.

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 DELLANÇÀ (AlTEMPORDÀ)

D E e RET .- A la vila de Llançà, el vint de gener de mil nou-cents noranta-nou.

Vist l'informe dels Serveis Tècnics Municipals de data 20-1-1999, en el que consta que la

parcel.la situada al carrer La Bateria núm. 56, propietat del Sr. JOAN SALVATi SOLER,
es troba plena de malesa amb alt perill i rise d'incendi.

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

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

HARESOLT:

REQUERIR al Sr. JOAN SALVAT i SOLER perquè en el termini d'UN MES, a comptar
des de la data de rebuda de la notificació de la present resolució, procedeixi a netejar el terreny
situat al carrer Là Bateria núm. 56.

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 (ALT EMPORDÀ)

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

Vist l'informe emès pels Serveis Tècnics Municipals en data 25-1-99, en el qual consta que les

parceLles situades al carrer Fané núms. 14, 20 i 27, propietat de PUNTA FORNELLS,
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 PUNTA FORNELLS, S.A. perquè en el termini d'unUN MES, a comptar
des de la data de rebuda de la notificació de la present resolució, procedeixin a netejar els

terrenys situats al carrer Fané núms. 14,20 i 27.

ADVERTIR a PUNTA FORNELLS, 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.

Davant meu

EL SECRETARI,
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� AJUNTAMENT DE'LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

DEC RE T.- A la vila de Llançà, el vint-i-cinc de gener de mil nou-cents noranta-nou.

VISTES les actuacions que se segueixen contra el Sr. PLÁCIDO PÉREZ sÁNCHEZ.

ATÈS que per resolució de l'Alcaldia de data 5-1-99, es va requerir al Sr. Plácido Pérez
Sánchez, propietari de l'edifici situat al carrer Gardissó núm. 3, per tal que e el termini máxim
de tres dies procedís a tancar la finestra situada al primer pis de l'esmentat edifici, a fi d'evitar
molèsties als veïns.

ATÈS que en data 7 de gener d'enguany, el Sr. Plácido Pérez Sánchez ha presentat un escrit
d'al.legacions on es fa constar que els fets varen produïr-se un dia que es va deixar la finestra
oberta per ventilar el pis deshabitat i que no s'han repetit els fets.

CONSIDERANT les al.legacions abans esmentades, i vista la proposta de resolució de la
Comissió de Govern del dia 12-1-99, aquesta Alcaldia, HA RESOLT:

ESTIMAR les al.legacions fetes pel Sr. PLÁCIDO PÉREZ sÁNCHEZ decretar el
SOBRESSEÏMENT de 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 Boc i data al principi assenyalat, davant meu, el Secretari que certifico.

Davant meu

EL SECRETARI,
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� AJUNTAI\IIENT DE LLANÇÀ (ALT EMPORDÀ)

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

VIST l'expedient d'activitats que es tramita incoat per Roberto Garcia Garcia en representació
d'EUROCENTIM'S, S.c.P. per canvi de titular de l'establiment de COMERÇ AL MENOR DE
TOTA CLASSE D'ARTICLES al carrer Pilota, 7.

VIST l'informe de l'Enginyer Assessor Municipal de data 18 de gener d'enguany, on fa constar
determinades deficiències en la instal.lació elèctrica i manca d'extintor, aquesta Alcaldia HA
RESOLT:

REQUERIR al Sr. Roberto Garcia Garcia en representació d'EUROCENTIM'S, S.c.P. perquè en

un termini màxim de deu dies, procedeixi a adequar els fils de la instal.lació elèctrica, col.loqui la
tapa del quadre de distribució d'electricitat, així com l'enllumenat d'emergència i un extintor prop
de la sortida de l'establiment del carrer Pilota, 7.
Una vegada realitzats aquests treballs, hauria de comunicar-ho a l'Ajuntament per tal de fer la
corresponent visita d'inspecció tècnica.

ADVERTIR al Sr. Roberto Garcia Garcia en representació d'EUROCENTIM'S, S.C.P. que
transcorregut el termini assenyalat sense haver-ho verificat, es procedirà a l'arxiu de les
actuacions, o en el seu cas aquestes quedaran pendents de resolució, o s'adaptarà si procedeix
resolució denegatòria de la seva petició.

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 DELLANÇÀ IALTEMPORDÀ)

D E e RE T.-

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

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

aquesta Alcaldia HA RESOLT:

Davantmeu
ELSECRETARI

1.- ÀREA D'HISENDA:

A proposta del Regidor Delegat d'Hisenda

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

es detallen:

- Pressupost Ajuntament 840.669 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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� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

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

VIST l'expedient incoat al Sr. LLUIS RICART CORTADA per la construcció d'una barbacoa
a la paret mitjera que separa les finques de l'Av. Onze de Setembre, 1 i 3, la qual no s'adapta a

les ordenances municipals i s'ha construït sense la corresponent llicència d'edificació.

ATÈS que en el tràmit de vista i audiència el denunciat ha presentat un escrit d'aLlegacions de
data 13.11.1998, Registre d'Entrades núm. 4571 fent constar essencialment:

a) Que la barbacoa està construïda a l'interior de la seva propietat i en cap cas a la paret
mitjera, ja que no existeix paret mitjera sinó dues parets privatives i propies de cada finca.

b) Que aquesta barbacoa va esser construïda com edificació auxiliar juntament amb la tanca de
la parceLla i amparada amb la llicència municipal d'obres de l'any 1990.

c) Que la barbacoa fa més de quatre anys que està construïda, per la qual cosa no sembla
adient l'inici de cap expedient de legalitat urbanística.

d) Demana el sobreseïment de l'expedient per no existir cap obra il.lícita, ja que aquesta
barbacoa entra dintre les possibilitats normals d'edificacions auxiliars contemplades en el Pla
General, a més d'esser construïda amb vigència del mateix expedient de llicència d'obres de
l'edificació principal, i per haver transcorregut el termini de prescripció.

ATÈS que l'Arquitecte Assessor municipal en el seu informe de data 15.12.1998, manifesta:
* Que la barbacoa construïda està situada en zona de retranqueix regulada per ordenances i
que les edificacions auxiliars han de separar-se tres metres de les parets mitjeres.
* Que en l'expedient d'obres aprovat per a la construcció de la casa no hi figura la barbacoà i
per tant no pot amparar-se en la llicència atorgada per l'habitatge.
* Que segons consta en el certificat final d'obres, aquestes varen acabar-se eI20.11.1996.

Av. Europa, n.º 37 - Tel. 972/3801 81 - Fax 972 / 381258 - 17490 LLANÇÀ
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Per tot això, aquesta Alcaldia HA RESOLT:

PRIMER.- NO PRENDRE EN CONSIDERACIÓ les aLlegacions formulades pel Sr. Lluis
Ricart Cortada en relació amb la construcció d'una barbacoa sense llicència a l'Av. Onze de
Setembre, l, pels raonaments abans esmentats, al haver-se construït la barbacoa sense llicència
municipal en zona de retranqueix segons determina el Pla General d'Ordenació Urbana i per
considerar que ni les obres són legalitzables ni ha transcorregut el termini de prescripció.

SEGON.- ORDENAR al Sr. LLUIS RICART CORTADA propietari de la finca de l'Av. Onze
de Setembre, núm. 1, perquè en el termini de DOS MESOS procedeixi a enderrocar la
barbacoa construïda per tal d'ajustar les obres a la llicència concedida.



.,

� AJI;JNTAMENT D.E LLANÇÀ (ALT EMPORDÀ)

TERCER.- 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.

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)

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

VIST l'expedient que es tramita per determinar la possible infracció de les Ordenances
municipals a conseqüència de la instal.lació d'una uralita a la planta pis del carrer Nicolás
Salmerón,6, Ir. B.

ATÈS que en virtud de resolució d'aquesta Alcaldia de data 27.04.98 s'ordenava al Sr. Manuel
Cereto López propietari de la finca del carrer Nicolás Salmerón, 6, Ir. B d'aquest municipi,
perquè en el termini de vint dies procedís a la retirada de la uralita objecte de la denúncia.

ATÈS que el Sr. Manuel Cereto en data 12.05.98 va presentar un escrit d'al.legacions fent
constar essencialment:
- Que no s'ha atorgat un termini de dos mesos previst en la legislació vigent per la retirada de
l'obra.
- Que no es motiva la base jurídica de la resolució.

ATÈS que l'article 254.1 del Decret legislatiu 1190 de 12 de juliol, pel qual s'aprova la refosa
dels textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística, s'estableix un termini de dos
mesos per ajustar les obres a la llicència o ordre d'execució.

ATÈS que segons informe de l'Arquitecte Assessor municipalles obres realitzades infringeixenl'article lOde les Ordenances del Pla General d'Ordenació Urbana quan determinen:

" la ordenanza municipal, en su artículo 10 señala entre otros aspectos que las dimensiones y
superficie mínima obligatoria depende de su altura. La dimensión del cielo abierto interior
será tal que permita inscribir en su interior un circulo de diámetro igual a un sexto de su
altura, con un mínimo de tres metros, que no se produzcan en ningún punto de su planta
estrangulaciones de menos de dos metros.
Las luces mínimas entre paredes del cielo abierto no podran reducirse con salientes u otros
elementos o servicios como son los lavaderos.

Es por todo ello que no puede situarse ningún elemento que interrumpa la continuidad de la
superficie mínima de un cielo abierto. "

Per tot això, aquesta Alcaldia HA RESOLT:

PRIMER- REQUERIR al Sr. MANUEL CERETO LÓPEZ perquè d'acord amb el queestableix l'article 254.1 del Decret legislatiu 1190, de 12 de juliol pel quel s'aprova la refosa de
textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística, en el termini de DOS MESOS
comptats des de la recepció de la notificació del present decret, procedeixi a retirar la uralita
en el celobert de la planta pis del carrer Nicolás Salmerón, núm. 6, Ir. B, tota vegada que les
obres realitzades infrigeixen l'article 10 del Pla General d'Ordenació Urbana.
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� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALT EMPORDÀ)

SEGON.- De no executar-se la retirada de l'esmentada uralita, se'l requerirà novament perquè
la retiri, que de no complir-se, ho portarà a terme l'Ajuntament amb despeses a càrrec del

propietari, mitjançant el sistema d'execució subsidiària, sens perjudici d'iniciar el procediment
sancionador.

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

D E e RET .

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

Vist l'informe de la Policia Local de data 29-1-99, en el que fan constar que al mig de la façana
dels edificis situats als núms. 25 i 27 del carrer Rafael Estela, hi ha un rètol que anuncia l'antic
bar "Mamuth" que està desenganxat en un dels seus ancoratges de la façana, la qual cosa

representa un perill per als vianants i vehicles.

VIST l'article 1 O del Reglament de Disciplina Urbanística, del qual resulta que els propietaris
de terrenys, urbanitzacions, edificacions i rètols, hauran de tenir-los en condicions de

seguretat, salubritat i ornat públic.

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

HARESOLT:

REQUERIR al Sr. ANTONI BARNEDA SERRADELL perquè en el termini d'UN DIA, a

comptar des de la data de rebuda de la notificació de la present resolució, procedeixi a retirar
el rètol anunciador de l'antic bar "Mamuth", situat al carrer Rafael Estela núm. 25-27.

ADVERTIR al Sr. ANTONI BARNEDA SERRADELL 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.

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 LLANÇA (ALT EMPORDÀ)

DECRET.-

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

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 785.796 Ptes.
* Pressupost Patronat Casal del Pensionista.................................. 25.412 Ptes.

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

Av. Europa, n.º 37 - Tel. 972/3801 81 - Fax 972 / 381258 - 17490 LLANÇÀ
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"D E e RET .- A la vila de Llançà, a onze de febrer de mil nou-cents noranta- :nQ:U;.

Vist el Decret de data 13.10.1998, on es posava de manifest l'expedient instruit per a la

instal.lació d'una barraca de fusta al camí de Sant Silvestre i al paratge conegut com a Villordí,
la qual està ubicada en un terreny el qual no disposa de la superficie addient per a obtenir

llicència municipal, alhora que l'esmentada edificació no és legalitzable, finca la qual és

propietat d'Isidro Guillen, Remi Heras i Juan M. Ballesta.

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

presentació d'al.legacions, sense que se n'hagin produït, 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 barraca de fusta instal.lada a la finca del camí de Sant
Silvestre de la seva propietat, 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. Salvatella i Suñer, Alcalde-President de l'Ajuntament de Llançà,
en el lloc i data al principi assenyalats, davant meu, el Secretari que certifico" .

./
/
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AJUNTAMENT DE LLANÇA (ALT EMPORDÀ)

"DECRET.- A la vila de Llançà, a setze de febrer de mil nou-cents noranta-nou.

VIST l'informe emès per la Ponència Tècnica Comarcal en sessió celebrada el 04.02.1999, i
l'informe del Servei del Joc i l'Espectacle de data 01.02.1999 en tràmit de qualificació de la
sol.licitud de llicència municipal incoada per GENNARO GRASSO, per a l'ampliació i canvi de
titularitat del RESTAURANT del Carrer Cabrafiga, 8 de Llançà, segons el qual hom procedeix a

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

DECRETA:

Primer- CONCEDm. a GENNARO GRASSO, llicència d'instal.lació per a l'ampliació d'un
RESTAURANT al Carrer Cabrafiga, 8.

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

- L'estructura portant horitzontal ha de tenir una estabilitat al foc de 90 minuts.
- S'hauran de presentar els corresponents certificats de reacció o de comportament al foc de classe
M-O o 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".

Registre d'Entitats Locals: 01170926
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DEC RET

1 6

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

No havent-se presentat reclamacions ni suggeriments durant el
període d'exposició pública contra l'acord adoptat per l'Ajunta
ment Ple en data 11 de gener d'enguany, d'aprovació inicial del
Pressupost Municipal per al 1999, s'entén definitivament aprovat
de conformitat amb l'article 150 de la Llei 39/1988, reguladora
de les Hisendes Locals, mitjançant publicació en el BOP i tauler
d'anuncis de la Casa Consistorial, juntament amb la plantilla de

personal:

Al PRESSUPOST DE L'ENTITAT

INGRESSOS

Capítol I 284.660.000
Capítol II 18.000.000

Capítol III 204.536�880

Capítol IV 79.288.888
Capítol V 3.500.000
Capítol VI 5.523.779

Capítol VII 14.000.000
Capítol IX 83.976.221

TOT AL .... 693.485.768

Capítol I

Capítol II

Capítol III

Capítol IV

Capítol V

Capítol VI

Capítol VII

Capítol IX

DESPESES
202.715.220
223.290.722
29.054.009
94.826.218

O
108.000.000

O
35.599.599

693.485.768

al PRESSUPOST PATRONAT MUNICIPAL DE TURISME

INGRESSOS
Capítol I

II
IV

O
O

.

21.393.452

TOT AL .... 21.393.452

Capítol I
II
IV

DESPESES
6.093.452

15.300.000
O

21.393.452

hl PRESSUPOST CASAL MUNICIPAL DEL PENSIONISTA

INGRESSOS
Capítol I O

II O
IV 5.133.407
V 25.000

TOTAL .... 5.158.407

Capítol I
II
IV
V

DESPESES
3.258.407
1.900.000

O
O

5.158.407

Av. Europa, n.? 37 - Tel. 972/3801 81 - Fax 972/38 1258 - 17490 LLANÇÀ
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Capítol I a
II a
III 400.000
IV 7.058.503
V 52.000

Capítol I
II
III
IV
V

DESPESES
4.842.403
2.668.100

a
a
a

nt PRESSUPOST MUSEU DE L'AOUAREL.LA

INGRESSOS

TOT AL .... 7.510.503 7.510.503

Capítol Capítol

El PRESSUPOST PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS

Capítol
INGRESSOS

I a
II a
III 225.000
IV 8.033.649
V 730.000

Capítol I
II
III
IV
V

DESPESES
3.128.649
5.860.000

a
a
aCapítol Capítol

TOT AL .... 8.988.·649 8.988.649

.El DEDUCCIONS (Aportacions Ajuntament a Patronats)

INGRESSOS DESPESES
Capítol VI 37.319.011 Capítol I 37.319.011

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

TOT A L .... 37.319.011 37.319.011

Gi PRESSUPOST GENERAL

INGRESSOS DESPESES
Capítol I 284.660.000 Capítol I 220.038.131
Capítol II 18.000.000 Capítol II 249.018.822
Capítol III 205.161.880 Capítol III 29.054.009
Capítol IV 83.588.888 Capítol IV' 57.507.207
Capítol V 4.307.000 Capítol V a
Capítol VI 5.523.779 Capítol VI 108.000.000
Capítol VII 14.000.000 Capítol VII a
Capítol IX 83.976.221 Capítol IX 35.599.599

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

TOT A L ...... 699.217.768 699.217.768

28
26

1
1 1

Hl Plantilla de personal per ª l'exercici 1999:

Nom de la plaça Grup
A) FUNCIONARIS
funcionaris habilitació Estat
Secretari A
Interventor A

Nivell Places Vacants

Av. Europa, n Q 37 - Tel. 972/3801 81 - Fax 972 / 381258 - 17490 LLANÇÀ
Registre d'Entitats Locats: 011 70926
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"-'·h� .. "

Grup Nivell Places Vacants
Escala Administració General
Subescala tècnica
Tècnic grau mig B 22 1 1
Subescala administrativa
Administratius C 16 2
Subescala auxiliar
Auxiliars administratius D 16 6
Subescala subalterna

Agutzil Ordenança E 8 1

Escala Administració Especial
Subescala tècnica
Delineant
Serveis Especials-Policia
Sotsinspector
Caporal
Agents

Comeses Especials
Recaptador
Encarregat brigada Obres
Ajudant Escola

Conserge Escola

Agutzil Ordenança

B) PERSONAL LABORAL FIX
Personal Llar Infants
Directora Llar
Tècnica Llar
Auxiliar Llar

PersonalObres,Urbanisme
a) Secció obres
Oficial la
Oficial 2a

Electricista
Peó especialista
Peó ordinari

b) Secció jardineria
Oficial la
Peó especialista
Peó ordinari

c)Secció neteja
Netejadores

d) Area Cultura
Mestreja adults

Conserge Casa cultura

e) Area Joventut

C 17 1

Local
C 22 1 1
D 18 1
D 15 12 1

C 16 1
C 20 1
E 8 1
E 8 1
E 8 1

Dedicació Places Vacants
1
1
1

i M.A.

1
1
1

1

1

1
1 1
1 1

8 1

50% 1 1
50% 1 1

Av. Europa, n.? 37 - Tel. 972/3801 81 - Fax 972/381258 - 17490 LLANÇÀ
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C) PERSONAL EVENTUAL DE CONFIANÇA
Administratiu 1

5
1
2
1

1

6
1
2
6
1

o

Mt

� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀI

Auxiliar Administrativa
Dedicació Places Vacants
50% 1

D) PERSONAL CONTRACTAT
Auxiliar Administratiu (6 mesos)
Vigilants aparcaments (3 mesos)
Auxiliar policia (3 mesos)
Auxiliar Llar Infants (3 mesos)
Vigilant
Professora Coral (10 mesos)
Monitors Casal (2 mesos)
Monitor natació (3 mesos)
Oficial la (3 mesos)
Peó (3 mesos)
Notificador Recaptació (4 mesos)

20%
10%

1
5
1

2
1
1

6
1
2
6
1

50%

L CAL D E

Josep M. i Suñer

Registre d'Entitats Locals: 01170926
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DEC RET .- A Llançà, a vint-i-tres de febrer de mil nou-cents noranta-nou.

VISTA la petició del Sr. ANTONIO MORENO VERA de data 27.07.1998, demanant llicència

d'obertura i funcionament d'una FUSTERlA al carrer Gardissó, 9.

ATÈS que en data 20.11.1998 se li va atorgar llicència d'instal.lació amb condicionants (a- el

magatzem ha de ser sector d'incendi RF 120, i b- 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 insta1.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 MORENO VERA 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 i comportarà l'inici d'expedient
de clausura de l'activitat sol.licitada per no tenir llicència.

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.

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 IALT EMPORDÀ)

DEC RET .- A Llançà, a vint-i-tres de febrer de mil nou-cents noranta-nou.

VISTA la petició del Sr. JOAN PACAREU GRANOLLERS en representació de CARNISSERIA

VALLS, S. C. de data 26.05.1998, demanant llicència d'obertura i funcionament d'una
CARNISSERIA-XARCUTERIA al carrer Magallanes, 6.

ATÈS que en data 18.11.1998 se li va atorgar llicència d'instal.lació 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. JOAN PACAREU GRANOLLERS en representació de CARNISSERIA

VALLS, S.C. 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

Av. Europa, núm. 37 - Tel. 972 38 01 81 - Fax 972 38 1258 - 17490 LLANÇÀ
Registre d'Entitats Locals: 01170926
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DEC RET .- A Llançà, a vint-i-tres de febrer de mil nou-cents noranta-nou.

VISTA la petició del Sr. CANDIDO sÁNCHEZ ZARZA, de data 23.04.1997, demanant llicència
d'obertura i funcionament d'un BAR RESTAURANT al carrer Palandriu, 8.

ATÈS que en data 18.11.1998 se li va atorgar llicència d'instal.lació amb condicionants ( 1)
Caldrà presentar els corresponents certificats de reacció a de comportament al foc de classe M-O

.

o M-I 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. CANDIDO sÁNCHEZ ZARZA 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 i comportarà l'inici d'expedient
de clausura de l'activitat sol.licitada per no tenir llicència.

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'ALC DE
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DEeRE T.-

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

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 l.060.930 Pta.

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

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

CALDE

Davantmeu
ELSECRETARl

Av. Europa, núm. 37 - Tel. 972 38 01 81 - Fax 972 38 1258 - 17490 LLANÇÀ
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DE CRE T.-

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

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

VIST l'informe emès pels Serveis Tècnics municipals en data 12.03.1999, on es fa constar que

a la finca del carrer Sant Pau, 21 s'ha observat a la planta pis un tancament metàl.lic 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 als l'interessats, Srs. SALVANE DE MAGNE, S.L., 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 al carrer Sant Pau,

21, i al.legar i presentar els documents que estimin pertinents.

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

El Secretari

Av. Europa, núm. 37 - Tel. 972 38 01 81 - Fax 972 38 12 58 - 17490 LLANÇÀ
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"DECRET. - A la vila de Llançà, a divuit de març de mil nou-cents noranta-nou.

VIST l'informe emès pels Serveis Tècnics municipals en data 11.03.1999, on es fa constar que
a la finca del Sr. Joan Gilabert Brunet ref. cadastral3011101 del paratge "Salanca Imperial" es

realitza una paret de tanca que envaeix el rec 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. JOAN GILABERT BRUNET, 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 a la finca del paratge
"Salanca Imperial", 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.

El Secretari
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"DECRET.- A la vila de Llançà, a divuit de març de mil nou-cents noranta-nou.

VIST l'informe emès per l'Arquitecte municipal en data 16.03.1999, on es fa constar que
s'estan realitzant obres a la finca del Sr. Manuel Cuadros Garcia ubicada a la Ctra. Port de la

Selva, 44 les quals difereixen a les concedides per la Comissió de Govern del dia 29.04.1997 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. MANUEL CUADROS GARCIA, 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 a la finca de la Ctra.
Port de la Selva, 44, i al.legar i presentar els documents que estimi pertinents.

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

El Secretari

Av. Europa, núm. 37 - Tel. 972 38 01 81 - Fax 972 38 1258 - 17490 LLANÇÀ
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D E e RE T.-

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

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 150.667 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.

Av. Europa, núm. 37 - Tel. 9723801 81 - Fax 972 38 1258 - 17490 LLANÇÀ
Registre d'Entitats Locals: 01170926



@> AJUNTAMENT DE LLANÇÀ IALT EMPORDÀ)

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

VIST l'informe emès pels Serveis Tècnics municipals on es fa constar que la via

pública dels carrers Requesens, cantonada Floridablanca, cantonada Gardissó, afectats

per l' obra que realitza el Sr. Manuel Eladio Rodríguez en representació de
Construccions Eladio Llançà 2000, S.L., presenta restes de runa, aquesta Alcaldia HA

RESOLT:

REQUERIR al Sr. Manuel Eladio Rodríguez Carmona perquè en el termini màxim de
DEU DIES deixi la via pública dels carrers Requesens cantonada Floridablanca ben

sanejada i sense restes de runa de l'obra de construcció ''Edifici Plurifamiliar".

ADVERTIR al Sr. Manuel Eladio Rodríguez Carmona que en cas de no donar

compliment al requeriment abans esmentat, s'efectuaran els treballs per part dels
Serveis Tècnics municipals mitjançant el sistema d'execució subsidiària.

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

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

Signatures,
L'ALC DE

Av. Europa, núm. 37 - Tel. 972 38 01 81 - Fax 972 38 1258 - 17490 LLANÇÀ
Registre d'Entitats Locals: 01170926
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� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALT EMPORDÀ)

DE CRE T.-

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

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 197.471 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, núm. 37 - Tel. 9723801 81 - Fax 972 381258 - 17490 LLANÇÀ
Registre d'Entitats Locals: 01170926



@> AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALT EMPORDÀ)

1 81 - Fax 972 38 1258 - 17490 LLANÇÀ

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

VIST l'expedient que es tramita a instància del Sr. JOAQUIM 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 13.10.1998, 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 a be 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.1acions, 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.

ATÈS que l'expedient ha estat posat de manifest als Srs. Construccions Carmançó, S.L.,
DecoSelva, S.A., Canigó Inversiones y Obras, S.L. i Joaquim Soler Ylla.

ATÈS que de les al.1egacions formulades pel Sr. Joaquim Soler Ylla i segons consta en

l'informe de l'Arquitecte Assessor municipal, resulta que existeixen propietaris d'habitatges de
l'edifici de referència als quals no se'ls hi ha cursat cap notificació de l'expedient que es tramita.

VISTA la relació de propietaris incorporada a l'expedient, 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. SERAFIN MARTINEZ SALVADOR,
DOMINIQUE P. FOULETIER, WORLD MANAGEMENT P.P., S.L., JAUME PAGES

OLIVERAS, JULI FERNANDEZ RODES, i FRANÇOISE DUBOIS, 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.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 d ta al principi assenyalat, davant meu, el Secretari que certifico.



@> AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALT EMPORDÀ)

DEeRE T.-

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

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 350.008 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
L SECRETARI

Av. Europa, núm. 37 - Tel. 9723801 81 - Fax 972 38 1258 - 17490 LLANÇÀ
Registre d'Entitats Locals: 01170926



QJ> AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALT EMPORDA)

DECRET.-

VIST l'escrit del Consell Comarcal de l'Alt Empordà de data 10-03-1999, en relació
amb la convocatòria del PUOISC de l'any 2000 amb l'obra "Arranjament camins 3a
Fase", aquesta Alcaldia HA RESOLT:

Primer.- MANIFESTAR la voluntat de l' Ajuntament de Llançà de ser inclòs en l'obra
que executarà el Consell Comarcal de l'Alt Empordà "Arranjament de camins rurals 3a
fase", per l'execució del projecte "Pavimentació de l'accés al nucli disseminat anomenat
Ls VaIleta, del terme municipal de Llançà".

Segon.- ASSUMIR el compromís de fer efectiu el pagament de la part corresponent de
l'actuació, que es farà en efectiu, i l'autorització al Consell de compensar-la amb
qualsevol dret de caràcter econòmic que aquest hagi de satisfer al municipi per
qualsevol concepte i independentment de la seva provinença.

Tercer.- ASSUMIR el compromís de l'Ajuntament de facilitar al Consell Comarcalla
disponibilitat dels terrenys i els permisos i llicències necessàries per a l'execució de
l'obra. En conseqüència, l'Ajuntament de Llançà lliurarà la documentació i els
certificats corresponents abans de la contractació de les obres.

Llançà, 13 d'abril de 1999

Av. Europa. núm. 37 - Tel. 9723801 81 - Fax 972 38 1258 - 17490 LLANÇÀ
Registre d'Entitats Locals: 01170926



@> AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALT EMPORDÀ)

DEC RET .- A la vila de Llançà, el tretze d'abril de mil nou-cents noranta-nou.

VIST l'informe dels Serveis Tècnics Municipals de data 12-4-99, en el que consta que a

l'Avinguda Les Carboneres hi ha diverses rases efectuades per IllDROELÈCTRICA

DE L'EMPORDÀ sense haver-se fet la reposició del paviment.

VIST el Capítol II, artiele 47, de l'Ordenança de Policia i Bon Govern, el qual estableix

que el termini per a l'execució de les obres serà de 30 dies des de la data de concessió

de llicència, prorrogables 30 dies més, mitjançant la corresponent autorització, sense

que en cap cas un mateix tram es mantingui obert o sense fer-se la reposició de

paviment durant més de dos dies.

Aquesta Alcaldia,

HARESOLT:

REQUERIR a IllDROELÈCTRICA DE L'EMPORDÀ perquè en el termini de TRES

DIES, a comptar des de la data de rebuda de la notificació de la present resolució,

procedeixi a efectuar la reposició del paviment a les rases de l'Avinguda Les

Carboneres.

ADVERTIR a IllDROELÈCTRICA DE L'EMPORDÀ 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.

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

Secretari que certifico.

Davant meu

EL CRETARI,

Av. Europa, núm. 37 - Tel. 972 38 01 81 - Fax 972 38 1258 - 17490 LLANÇÀ
Registre d'Entitats Locals: 01170926



0> AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALT EMPORDÀ)

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

D'acord amb l'informe emès per l'Enginyer Assessor Municipal en data 12.04.1999, en relació
a l'OBERTURA D'UNA CARNISSERIA-XARCUTERIA al carrer Magallanes, núm. 6,
del qual niés titular CARNISSERIA VALLS, S.C.

DECRETO:

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

l'activitat de CARNISSERIA-XARCUTERIA al carrer Magallanes, núm. 6, el titular de la
qual niés CARNISSERIA VALLS, S.C. pel fet d'haver-se complert els requisits i adoptat les
mesures correctores adeqüades.

Segon.- Haurà d'acreditar està al corrent del corresponent lA.E.

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."

L' CALDE

Av. Europa, núm. 37 - Tel. 9723801 81 - Fax 972 38 12 58 - 17490 LLANÇÀ
Registre d'Entitats Locals: 01170926



@> AJUNTAMENT DE LLANÇÀ IALT EMPORDÀ)

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

VIST l'informe emès per la Ponència Tècnica Comarcal en sessió celebrada el 04.03.1999, en

tràmit de qualificació de la sol.licitud de llicència municipal incoada per MIQUEL Vll.A RUIZ,
per a l'obertura d'un CENTRE DE RECÀRREGA DE BOTELLES D'AIRE a l'Av. Mestral,
núm. 1 de Llançà, segons el qual hom procedeix a qualificar l'esmentada activitat com a

potencialment molesta, informant-la favorablement, aquesta Alcaldia,

DECRETA:

Primer.- CONCEDm. a MIQUEL VILA RUIZ, llicència d'instal.lació d'un CENTRE DE

RECÀRREGA DE BOTELLES D'AmE PER A IMMERSIÓ SUBAQUÀTICA a l'Av.
Mestral núm. 1.

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

- Complir estrictament l'horari de l'activitat.
- 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".

Av. Europa, núm. 37 - Tel. 9723801 81 - Fax 972 38 1258 - 17490 LLANÇÀ
Registre d'Entitats Locals: 01170926



@> AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALT EMPORDÀ)

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

VIST l'informe emès per la Ponència Tècnica Comarcal en sessió celebrada el 08.04.1999, en

tràmit de qualificació de la so1.1icitud de llicència municipal incoada per Josep M. Cano del Puerto

en representació de JOSEP & JOSEP MAR LLANÇÀ, S.L. per a la instal.lació d'una

ENVASADORA DE CAFÈ al carrer Pep Ventura, 6 baixos 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 Josep M. Cano del Puerto en representació de JOSEP & JOSEP

MAR LLANÇÀ, S.L. llicència d'instal.lació d'una ENVASADORA DE CAFÈ al carrer Pep
Ventura, núm. 6.

Segons.- CONDICIONAR l'esmentada llicència a l'acompliment 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 so1.1icitar de l'Ajuntament que efectui l'oportuna
visita d'inspecció. A la so1.1icitud 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 eilloc i data assenyalats al principi, davant meu, el Secretari

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

,/
Av. Europa, núm. 37 - Tel. 972 38 01 81 - Fax 972 38 1258 - 17490 LLANÇÀ

Registre d'Entitats Locals: 01170926



� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALT EMPORDÀ)

DEC RET .- A la vila de Llançà, el quinze d'abril de mil nou-cents noranta-nou.

Davant meu

SECRETARI,

Donat que properament tindrà lloc la inauguració de la nova Casa de Cultura, i vist que a

l'establiment situat a la Plaça Major, Bar Felip, del qual és titular la Sra. MARIA

GRANOLLERS i PUJOL, hi ha una màquina de begudes que ocupa la via pública i la qual
dificulta l'accés al passadís d'entrada a la Casa de Cultura.

VIST l'acord de la Comissió de Govern de data 13 d'abril d'enguany, aquesta Alcaldia,

HARESOLT:

REQUERIR a la Sra. MARlA GRANOLLERS i PUJOL, titular del Bar Felip, perquè en el

termini de QUINZE DIES retiri la màquina de begudes situada a la via pública.

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.

L'ALCALDE-PRESIDENT,

Av. Europa, núm. 37 - Tel. 9723801 81 - Fax 972 38 12 58 - 17490 LLANÇÀ
Registre d'Entitats Locals: 01170926



@> AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALT EMPORDÀ)

DEC RET .- A la vila de Llançà, el quinze d'abril de mil nou-cents noranta-nou.

Vist l'escrit de la Sra. Mercè Sañé i Sala, de data 16-3-99, Registre d'Entrada 1419, en el que

fa constar que a la zona boscosa de la Platja de Canyelles i Punta del Burró (zona de Cap de

Ras), hi ha gran quantitat de brutícia i deixalles, 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:

Davant meu

EL CRETARI,

REQUERIR a la Sra. CARMEN MATEU QUINTANA 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
els terrenys situats al carrer Sant Miquel de Colera núms. 36 i 38.

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

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

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

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

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

que certifico.

Av. Europa, núm. 37 - Tel. 972 38 01 81 - Fax 972 38 1258 - 17490 LLANÇÀ
Registre d'Entitats Locals: 01170926



� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALT EMPORDÀ)

DEC RE T.- A la vila de Llançà, el setze d'abril de mil nou-cents noranta-nou.

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

salubritat en què es troba el solar situat al carrer La Coma núm. 25, el qual es troba ple de

malesa amb alt perill i rise d'incendi, i vist el que determina l'article 84 de la Llei 30/1992 de 26

de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment

Administratiu Comú, i atès que no s'ha donat compliment al requeriment de data 23-06-98

perquè es procedís a la seva neteja, posi's de manifest a l'interessat GONZADAÑO S.A. el

procediment iniciat per restablir les condicions de salubritat del solar.

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

justificacions que estimi pertinents.

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

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

Av. Europa, núm. 37 - Tel. 9723801 81 - Fax 972 381258 - 17490 LLANÇÀ
Registre d'Entitats Locals: 01170926



� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALT EMPORDA)

VISTA l'acta de medició de presió sonora del dia 07.03.1999 de la Policia Local fent

constar que en les mesures preses entre les �h. � 2' i les 3h. 55' de la matinada, el volum

de música de la Sala de Festes "Cuásar" excedia els nivells autoritzats per les

Ordenances de Policia i Bon Govern, aquesta Alcaldia HA RESOLT:

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

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

Segon- Designar instructor de l'expedient al senyor JAUME COLL i SOLÀ i

Secretària a la senyora Sílvia Tabernero Jódar, Regidor i Auxiliar Administrativa

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

creu que hi ha causes legítimes per fer-ho.

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

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

L' CALDE

Av. Europa, núm. 37 - Tel. 972 38 01 81 - Fax 972 38 1258 - 17490 LLANÇÀ
Registre d'Entitats Locals: 01170926



� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALT EMPORDÀ)

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

VIST l'informe emès pel Coordinador d'Obres i Urbanisme en data 20-4-99, en el que consta

que a la parceLla situada a l'AVINGUDA EUROPA NÚM. 20, propietat dels HEREUS DE

LA SRA. CARMEN TAÑÁ LLINARES, hi ha la paret de tanca de la finca trencada la qual
cosa facilita l'entrada a la finca de qualsevol persona aliena a la mateixa amb el conseqüent rise

de fer-se mal.

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 coridicions de

seguretat, salubritat i ornat públic.

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

HARESOLT:

REQUERIR als HEREUS DE LA SRA. CARMEN TAÑÁ LLINARES perquè en el
termini de QUINZE DIES, a comptar des de la data de rebuda de la notificació de la present
resolució, procedeixin a aixecar la paret de tanca de la finca situada a l' Avinguda Europa
núm.20.

ADVERTIR als HEREUS DE LA SRA. CARMEN TAÑÁ LLINARES 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�E TARI,

//
I
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AJUNTAMENT DE LLANÇA (ALT EMPORDÀ)

'\

DEC RE T.- A la vila de Llançà, el setze d'abril de mil nou-cents noranta-nou.

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

salubritat en què es troba el solar situat al carrer Sant Pere de Roda núm. 10, el qual es troba

ple de malesa amb alt perill i rise d'incendi, i vist el que determina l'article 84 de la Llei
30/1992 de 26 de novembre, de Règim Juridic de les Administracions Públiques i del

Procediment Administratiu Comú, i atès que no s'ha donat compliment al requeriment de data
01-10-98 perquè es procedís a la seva neteja, posi's de manifest a l'interessat Sr. LLUÍS
FALCÓ i FELIU el procediment iniciat per restablir les condicions de salubritat del solar.

Davant meu

EL SECRETARI,

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

justificacions que estimi pertinents.

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

Llançà, en la data al principi assenyalada, davant meu, el Secretari que dono fe.
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"D E e RET .- A la vila de Llançà, a vint-i-vuit d'abril de mil nou-cents noranta-no .

Per Decret d'aquesta Alcaldia de data 08.07.1998 va iniciar-se expedient de suspensió
d'obres realitzades consistents en "cimentació per casetes de gossos" al camí de Sant

Silvestre, a la finca propietat dels Srs. Remi Heras, Isidro Guillen i Juan R. Ballesta.

El Secretari

Per Decret d'Alcaldia de data 13.10.1998 va iniciar-se expedient de suspensió d'obres
realitzades consistents en la "instal.lació d'una barraca de fusta" a la finca abans
esmentada.

ATÈS que per Decrets de dates 21.10.1998 i 11.02.1999 va ordenar-se als senyors Remi

Heras, Isidro Guillen i Juan R. Ballesta perquè en el termini màxim de 20 dies procedissin a

retirar tots els elements de la finca abans esmentada fins a deixar-la al seu estat original, o

en altre cas, legalitzar les obres realitzades sense llicència.

ATÈS que han transcorregut amb excés els vint dies concedits pels Decrets d'Alcaldia
abans esmentats perquè el Srs. Remi Heras, Isidro Guillen i Juan R. Ballesta, procedissin a

retirar les cimentacions per casetes de gossos, així com la instal.lació de la barraca de fusta
a la seva finca del camí de Sant Silvestre. , sense que fins a la data s'hagi retirat, aquesta
Alcaldia HA RESOLT:

1. DISPOSAR l'acumulació dels dos expedients esmentats anteriorment, iniciats per
Decret d'Alcaldia de dates 08.07.1998 i 13.10.1998.

2. COMMINAR als Srs. REMI HERAS, ISIDRO GUILLEN I JUAN R. BALLESTA

perquè si passats quinze dies a partir del següent a la recepció de la notificació de la

present resolució, no s'han fet els treballs d'enretirada de tots els elements de
l'esmentada construcció a la finca de la seva propietat, al camí de Sant Silvestre, es

procedirà subsidiàriament de la manera prevista en els Decrets d'Alcaldia de dates
21.10.1998 i 11.02.1999, i s'executaran els treballs pels Serveis Tècnics Municipals, per
la qual cosa s'assenyala el dia 25 de maig a les 9 del matí.

3. NOTIFICAR als Srs. REMI HERAS, ISIDRO GUilLEN i JUAN R. BALLESTA, que
el cost de l'execució subsidiària dels treballs d'enretirada de tots els elements de la
construcció ascendeixen a cent trenta mil pessetes, d'acord amb els informes emesos

pels serveis tècnics municipals, les quals s'hauran de fer efectives a les oficines

municipals abans de la data assenyalada pels treballs.

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

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

DECRET.

� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALT EMPORDÀ]

VIST l'expedient que es tramita per l'habilitació amb caràcter temporal de dues places
de Caporal de la Policiallocal d'aquest Ajuntament.

VISTA l'acta de valoració de mèrids dels sol.licitants i atesos els articles 105 i 133.2 del

Decret 214/1990, de 30 dejuliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al serveiu

de les entitats locals id'acord amb les competències que li atorgue els articles 51 de la

Llei Municipal i de Règim local de Catalunya i 55 de l'esmentat Decret 214/1990,
aquesta Alcaldia HA RESOLT:

Primer: NOMENAR amb caràcter temporal, Caporals habilitats als Agents d'aquesta
Policiallocal que a continuació es relacionen, amb efectes de primer de maig de 1999:

JOAN CARLES GARCIA GARCIA
OSCAR SOLER BOSCH

Segon: FER CONSTAR que els anteriors nomenaments de Caporal tenen la

consideraciò d'adscripció provisonal per necessitats temporals del servei i que en tot

cas, aquesta adscripció finalitzarà amb el moment que es produeixi el nomenament

definitiu per ocupar el lloc de treball.

Tercer: COMUNICAR la present resolució als interessats per tal que en el dia

assenyalat, s'incorporin a les funcions per les quals han estat habilitats.

Ho mana i signa en Josep M. Salvatella i Suñer, Alcalde-President de l'Ajunytamemt
de Llançà, en el lloc i data al principi assenyalat, davant meu, el Secretari que certifico:
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D E e RET .

- A la vila de Llançà, el trenta d'abril de mil nou-cents noranta-nou.

Vist l'informe del Coordinador d'Obres i Urbanisme de l'Ajuntament de data 30-4-99, en el que
fa constar que a la parcel.1a situada a l'Avinguda Reina Fabiola núm. 37, de la qual consta com

a titular PROPMAR S.A., 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 artiele en els seus apartats 2 i 3, aquesta Alcaldia,

HARESOLT:

REQUERIR a PROPMAR 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 el terreny situat a l'

Avinguda Reina Fabiola núm. 37.

ADVERTIR a PROPMAR, 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, a

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 (ALT EMPORDÀ)

D E e RET - A la vila de Llançà, a primer de maig de mil nou-cents noranta-nou.

VIST l'expedient que es tramita per tal de cobrir temporalment el lloc de treball

corresponent a la plaça d'Agent de la Policia Local vacant a la plantilla de personal, el

sistema de comissió de serveis.

VISTA així mateix la Resolució del Departament de Governació de la Generalitat de

Catalunya de data 22.04.1999, pel qual s'atorga una comissió de serveis al funcionari

del cos de Mossos d'Esquadra, Sr. Adalberto Ortega Fernández, per tal que presti els

seus serveis en aquest Ajuntament des d'el dia 1 de març de 1999 fins el 30 d'abril de

l'any 2000, de conformitat amb el que disposa l'article 186, e) del Decret 214/1990, de

30 de juliol.

D'acord amb les competències que li atorga l'article 51 de la Llei Municipal i de Règim
Local de Catalunya, aquesta Alcaldia HA RESOLT:

PRIMER.- NOMENAR al Sr. ADALBERTO ORTEGA FERNÁNDEZ funcionari

d'aquest Ajuntament en règim de comissió de serveis, adscrit a l'Escala

d' Administració Especial, Subescala Serveis Especials, classe Policia Local i categoria
d'Agent, pel termini d'un any prorrogable, amb efectes del primer de maig de 1999,
amb dret a percebre les retribucions corresponents amb càrrec al Pressupo_st municipal.

SEGON .- COMUNICAR la present resolució al Departament de Governació i a

l'interessat per tal que s'incorpori el dia d'avui en comissió de serveis al càrrec pel qual
ha estat nomenat.

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

Llançà, en ellloc i data al principi assenyalat, davant meu, el Secretari que certifico.
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� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ IALT EMPORDÀ)

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

VIST l'expedient que es tramita per tal de cobrir el lloc de treball corresponent a la
plaça d'Agent de la Policia Local interí a la plantilla dse personal d'aquest Ajuntament.

ATESA l'urgència exposada pel Sotsinspector Cap de la Policia local per tal de cobrir
els serveis existents

VISTA la Disposició addicional quarta de la Llei 16/1991, de les policies locals, així
com l'article 98 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament
del personal al servei de les entitats locals i d'acord amb les competències que li atorga
l'article 51 de la Llei Municipal i de Règim Local de Caqtalunya, aquesta Alcxaldia HA
RESOLT:

PRIMER: NOMENAR a la Sra. MONTSERRAT BALMON JIMENEZ funcionari
interí d'aquest Ajuntament adscrit a 1 'Escala d'Adminisitració Especial, Subescala
Serveis Especials, classe Policia Local i Categoria d'Agent, pel termini de tres mesos,
amb efectes del dia 4 de maig de 1999, amb dret a percebre les retribucions
corresponens amb càrrec al Pressupost Municipa1.

SEGON: COMUNICAR la present resolució a l'interessada per tal que s'incorpori en el
termini assenyalat al càrrec pel qual ha estat nomenada.

TERCER: PUBLICAR el present Decret en el B.O.P. i tauler d'anuncis de la Casa
Consistoria1.

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

DEC RET .- A la vila de Llançà, a 5 de maig de mil nou-cents noranta-nou.

VISTA l'acta de medició de presió sonora del dia 14.03.1999 de la Policia Local fent
constar que en les mesures preses entre les Jh. ;fo' i les ",h. :iS' de la matinada, el volum

de música de la Sala de Festes "Cuasar" excedia els nivells autoritzats per les

Ordenances de Policia i Bon Govern, aquesta Alcaldia HA RESOLT:

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

Segon.- Designar instructor de l'expedient al senyor JAUME COLL i SOLÀ i

Secretària a la senyora Sílvia Tabernero Jódar, Regidor i Auxiliar Administrativa

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

creu que hi ha causes legítimes per fer-ho.

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

Llançà, en el lloc i data al principi assenyalat, davant meu, el Secretari que certifico.
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@> AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALT EMPORDÀ)

DEC RET .

- A la vila de Llançà, a 5 _

de maig de mil nou-cents noranta-nou.

VISTA l'acta de medició de presió sonora del dia 28.03.1999 de la Policia Local fent

constar que en les mesures preses entre les Sh. 16' i les Sh. At4? de la matinada, el volum

de música de la Sala de Festes "Cuasar" excedia els nivells autoritzats per les

Ordenances de Policia i Bon Govern, aquesta Alcaldia HA RESOLT:

Primer- Que s'incoi expedient sancionador al Sr. ANTONIO CORTÉS APARICIO per

determinar la responsabilitat administrativa en que hagi pogut incòrrer.

Segon- Designar instructor de l'expedient al senyor JAUME COLL i SOLÀ i

Secretària a la senyora Sílvia Tabernero Jódar, Regidor i Auxiliar Administrativa

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

creu que hi ha causes legítimes per fer-ho.

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

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

CALDE
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� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALT EMPORDÀ)

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

VIST l'informe emès pel Coordinador d'Obres i Urbanisme de l'Ajuntament de Llançà, segons

el qual s'acredita que a la zona verda del carrer Solsonès hi ha una excavadora i peces de

maquinària, propietat del Sr. BENET NOGUERA ESTRUCH, les quals degut al mal estat

comporta un rise per la mainada que juguen en aquell indret.

Aquesta Alcaldia,

HARESOLT:

Davant meu

EL SE TARI,

REQUERIR al Sr. BENET NOGUERA i ESTRUCH perquè en el termini de TRES DIES

retiri l'excavadora i altres peces de maquinària dipositades a la zona verda del carrer Solsonès.

ADVERTIR al Sr. BENET NOGUERA i ESTRUCH que en el cas d'incompliment del

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

subsidiària amb les despeses a càrrec del requerit.

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

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

que certifico.
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@> AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALT EMPORDÀ)

DEC RET .- A la vila de Llançà, a deu de maig de mil nou-cents noranta-nou.

VIST l'informe de l'Arquitecte Assessor municipal de data 13.04.1999 en relació amb l'estat de

seguretat en que es troba la paret mitjanera del carrer Ebre, 3 amb el carrer Cabrafiga, 14, la qual
presenta fisures horitzontals i verticals les quals podrien provocar el seu despreniment 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, aquesta Alcaldia HA
RESOLT:

POSAR DE MANIFEST l'expedient als interessats, Sr. Jose Paulina Capellan Suarez, Eufrasia
Rueda Urbano, Manuel Moreno Vegas i Antonio Carranza Alvarez, el procediment iniciat per
restablir les condicions de seguretat de l'immoble.

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

justificacions que estimin pertinents.

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

DECRET

No havent-se formulat reclamacions ni al.legacions contra Projecte d'enllumenat públic

del carrer Gardissó, entre el carrer La Selva i Plaça Les Esplanes i del carrer Font d'en

Falcó, entre Plaça Les Esplanes i carrer Joanot Martorell, segons certificació del

Secretari de la Corporació, l'aprovació inicial de l'esmentat projecte queda elevada a

definitiva, de conformitat amb l'acord de l' Ajuntament ple de data 1 r de març

d'enguany.

Llançà, lOde maig de 1999

L' ALCALDE
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DECRET

No havent-se formulat reclamacions ni al.legacions contra el projecte tècnic d'enderroc

de la casa situada a la Plaça del Port nOI i del trasllat d'illa ajardinada, segons

certificació del Secretari de la Corporació, l'aprovació inicial de l'esmentat projecte

queda elevada a definitiva, de conformitat amb l'acord de l'Ajuntament ple de data Ir

de març d'enguany.

Llançà, IOde maig de 1999

L' ALCALDE
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AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALT EMPORDÀ)

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

ATÈS que pels corresp�ments serveis d'aquest Ajuntament s'ha comprovat que la Sra.

1\1ERCE TENO JUNCA regenta un establiment al carrer Nicolás Salmerón, núm. 20,
sense haver tramitat la corresponent llicència municipal d'obertura, així com ocupa la

via pública sense haver sol·licitat autorització per fer-ho, aquesta Alcaldia HA

RESOLT:

Primer.- REQUERIR. a la Sra. Mercè Teno Juncà, perquè dintre del termini màxim de

deu dies comptats a partir de la rebuda del present decret, tramiti davant d'aquest
Ajuntament la sol·licitud d'obertura de l'establiment abans esmentat, amb la presentació
de tota la documentació corresponent.
Posteriorment, haurà de sol·licitar l'ocupació de la via pública.

Segon.- ADVERTIR a la Sra. Mercè Teno Juncà que l'incompliment de l'esmentat

Decret comportarà l'inici d'expedient sancionador ide clausura de l'activitat per manca

de llicència.

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

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

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

L'ALCALDE El Secretari

/"
./
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AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALT EMPORDÀ)

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

VIST l'informe emès per la Delegació Territorial a Girona del Departament de Medi Ambient de

la Generalitat de Catalunya de data 27.04.1999, en tràmit de qualificació de la so1.1icitud de

llicència municipal incoada per HOTEL GRIFEU, S.A., per a la INSTAL.LACIÓ D'UN

DIPÒSIT DE G.L.P. a la Ctra. de Portbou, sin 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 Josette Foggiaroli en representació d'HOTEL GRIFEU, S.A.,
llicència d'instal.lació d'un DIPÒSIT DE G.L.P. a la Ctra. de Portbou, sin.

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

CORRECTORES:

A- Les assenyalades pels tècnics municipals i les del projecte adjunt.
B- Segons l'informe del Departament de Medi Ambient, Delegació Territorial a Girona, es fa

constar que l'esmentat informe no presuposa la legalització de l'hotel al qual està afectat el dipòsit
de G.L.P. En conseqüència s'haurà de procedir a la regularització administrativa de l'activitat

principal, d'acord amb les determinacions del Reglament d'activitats molestes, insalubres, nocives i

perilloses, de 30 de novembre de 1961.

C- Per solventar el punt anterior, calla 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.
D- CONDICIONAT a l'autorització del Servei de Costes de la Direcció General d'Ordenació del

Territori i Urbanisme dé la Generalitat de Catalunya.

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 so1.licitar de l'Ajuntament que efectui l'oportuna
visita d'inspecció. A la so1.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 SECRETARI".
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@> AJUNTAMENT DE LLANÇÀ IALT EMPORDÀ)

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

VIST l'informe emès per la Ponència Tècnica Comarcaln en sessió celebrada el 6 de maig de

1999, en tràmit de qualificació de la sol.licitud de llicència municipal incoada per Josep Carreras

Bech en representació de TENSIN-CBA, S.L., per a la INSTAL.LACIÓ D'UNS GARATGES

a la cruilla dels carrers Empordà, Av. Mestral i Passeig Maritim 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 Josep Carreras Bech en representació de TENSIN-CBA, S.L.,
llicència d'instal.lació d'uns GARATGES a la cruilla dels carrers Empordà, Av. Mestral i

Passeig Marítim.

Segons- CONDICIONAR l'esmentada llicència a l'acompliment 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 (ALT EMPORDÀ)
-�

'�._l A ��
DEC RET .- A la vila de Llançà, a trenta-un de maig de mil nou-cents not nta-nótr+"'

Per l'Instructor de l'expedient sancionador incoat al Sr. Antonio Cortés paricio s'ha

formulat proposta de resolució prenen com a base els següents fets i fonam nts.

l. Per resolució de l'Alcaldia de data 05.03.1999 va iniciar-se procediment
sancionador contra el Sr. Antonio Cortés Aparicio com a representant de la Sala de

Festes Cuasar per no haver adoptat les mesures correctores necessàries que se li

havien ordenat, amb nomenament d'Instructor i Secretària.

2. Per l'Instructor va formular-se Plec de càrrecs per infracció de l'article 24.a i m) de

la Llei 10/1990 de 15 de juny, sobre Policia de l'espectacle, les activitats recreatives

i establiments públics i Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y

Peligrosas.

3. En la proposta de resolució de 1 'Instructor es proposa una sanció de cinquanta mil

pessetes al Sr. Antonio Cortés com autor d'una falta greu.

4. El Sr. Antonio Cortés en escrit registrat en data 29.04.1999, formula al.legacions
contra la proposta de resolució fent constar essencialment:

Que no s'ha fet cap modificació de l'aparell limitador ni s'ha tocat la

calibració.

Que es va treure l'amplificador per una avaria i es va tornar a col.locar tot

seguit.
Que l'obliguen a fer unes obres que no són al seu càrrec.

Que el seu local tingués desconnectat l'aparelllimitador.
Que ha demanat reiteradament a l'Ajuntament que calibri l'aparelllimitador.
Que no troba justa la sanció imposada.
Que demana uns solució amistosa.
Demana condonació de la sanció. Que les obres dintre la finca de la Sra.

Barceló les faci l'Ajuntament, i que es dictamini el professional que calibri i

precinti l'aparelllimitador.

5. La Sra. M. Isabel Vilalta Calaf en nom i representació de la Sra. Josefa Burgos
Bonavia ha presentat un escrit d'al.legacions amb registre d'entrada núm. 2153 de
data 11.05.1999, fent constar bàsicament:

Que reitera en l' escrit presentat anteriorment i considera la sanció proposada
totalment desproporcionada amb els danys i perjudicis que l'activitat de la

Sala de Festes ocasiona a la seva representada.
Que considera que la sanció que s'hauria d'imposar en aquest supòsit seria

una sanció d'un milió de pessetes i el tancament provisional de l'activitat

fins el moment en que quedi insonoritzada l'activitat.
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AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALT EMPORDÀ)

ATÈS que no s'estimen acceptables les al.legacions del Sr. Antonio Cortés, to

que queda constància a l'expedient que no s'han adoptat les mesures e

ordenades.

ATÈS que no es consideren les al.legacions de la Sra. M. Isabel Vilalta Calaf en

representació de la Sra. Josefa Burgos en quant a la quantia de la sanció, ja que la sanció

proposada per l'Instructor es troba dintre els límits fitxats per l'article 27 de la Llei
10/1990 de 15 de juny, sobre Policia de l'espectacle, les activitats recreatives i els

establiments públics.

VISTOS els articles 127 i següents de la Llei 30/1992 de 26 de novembre de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común i

article 20 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, de Reglamento del

Procedimiento para el ejercicio de la potestat sancionadora, aquesta Alcaldia HA

RESOLT:

IMPOSAR al Sr. ANTONIO CORTÉS APARICIO la sanció de CINQUANTA MIL

PESSETES, com autor de la infracció administrativa tipificada com a greu per la Llei

10/1990 de 15 dejuny.

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

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

VISTA la sol.licitud de la Sra. NURI ÁVILA i CARLES de data 28-5-99, Registre d'Entrada

núm. 2514, en la qual demana renovació de la llicència d'obres núm. 133/92, atorgada per a la

construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat en el carrer La Bateria núm. 54.

VIST l'informe emès per l'Arquitecte-Assessor Municipal en data 1-6-99,

Aquesta Alcaldia, HA RESOLT:

Primer- CONCEDIR als Srs. GREGORIO MATO i NURI ÁVILA renovació pel termini d'un

any de la llicència d'obres atorgada per a la construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat en el

carrer La Bateria núm. 54, Expt. 133/92.

Segon- CONDICIONAR la present autorització a la presentació prèvia del full de

nomenament del nou aparellador.

L'ALCALDE-PRESIDENT Davant meu,
ELSECRETARI
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AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALT EMPORDÀ)

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

VISTA la sol.licitud del Sr. JOAQUIM AGUSTÍ i CANALS de data 1-6-99, Registre
d'Entrada núm. 2597, en la qual demana llicència per fer lm concert el proper divendres 4 de

juny d'enguany al Pub T-7, a càrrec dels Pescadors de l'Escala.

Aquesta Alcaldia, HA RESOLT:

Primer.- CONCEDIR al Sr. JOAQUIM AGUSTÍ i CANALS llicència municipal per oferir un

concert a càrrec de Els Pescadors de l'Escala, en el Pub T - 7, la nit del divendres 4 de juny.
L'actuació pot durar fins a la 1 de la matinada com a màxim, havent de respectar els nivells de

sonoritat per evitar molèsties al veïnat.

Segon.- CONDICIONAR la present autorització a l'informe favorable, previ: a l'actuació, de

la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat a Girona i al compliment de les

condicions que se'n derivin.

L'ALCALDE-PRESIDENT,

56

Davantmeu

EL SECRETARI,
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DEC RET. - A la vila de Llançà, el quatre de juny de mil nou-cents noranta-nou.

VIST l'escrit del Club Nàutic Llançà, de data 28-5-99, Registre d'Entrada núm. 2545, en el

qual sol.liciten un informe favorable de les obres que han de dur a terme per a la instal.lació

d'un dipòsit de gas propà a l'edifici de serveis del Club Nàutic Llançà.

VIST l'informe favorable de l'Arquitecte-Assessor Municipal, aquesta Alcaldia,

HARESOLT:

INFORMAR favorablement la sol.licitud formulada pel Sr. FRANCESC FÁBREGA i

BOSCH, actuant en nom i representació del CLUB NÀUTIC LLANÇÀ, de data 28-5-99,
Registre d'Entrada núm. 2545, les obres auxiliars per la instal.1ació d'un tanc de gas propà,
segons projecte realitzat per l'Arquitecte Director de les obres, Sr. Pere Gaspar i Farreras.

CONDICIONAT: L'autorització de les obres i insta1.lació queden condicionades a la prèvia o

simultània concessió de llicència d'activitat classificada, per la qual cosa haurà de presentar-se
en aquestes dependències tres exemplars del projecte d'instal.1ació.

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

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

que certifico.
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DEC RET .

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

� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALT EMPORDÀ)

VIST l'escrit de la Sra. VICTÒRIA GUilLAUMES DE SANTOS, en representació de
l'Associació de Veïns del carrer Abad Oliva núm. 33, de data 31-05-99, Registre d'Entrada
núm. 2567, en el qual manifesta que l'empresa Hidroelèctrica de l'Empordà, durant els passats
mesos d'octubre-novembre, van procedir a soterrar una línia elèctrica i que degut a aquests
treballs van produir una esquerda en el mur de contenció, el qual posteriorment degut a les

pluges va cedir i es va ensorrar.

Aquesta Alcaldia, HA RESOLT:

Primer.- REQUERIR a HIDROELÈCTRICA DE L'EMPORDÀ perquè en el termini d'UN
MES, a comptar des de la data de rebuda de la notificació de la present resolució, procedeixin
a reconstruir el mur de contenció del carrer Abad Oliva.

Davant meu,
EL SECRETARI

Segon.- ADVERTIR a HIDROELÈCTRICA DE L'EMPORDÀque en 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 (ALT EMPORDÀ)

D E e RET .- A la vila de Llançà, a vuit de juny de mil nou-cents noranta-no .

VIST l'expedient que es tramita a instància del Sr. JOAQUIM SOLER YLLA denunciant
infraccions urbanístiques que es realitzen als carrers Vall del Sol i Canigó a l' ampar de les
llicències municipals 144 i 145 de 1997 i 56 de 1998.

ATÈS que l'expedient s'ha posat de manifest als interessats pel termini de quinze dies

segons documentació obrant a l'expedient, havent-se presentat al.legacions pel Sr.

JOAQUIM SOLER YLLA i CANIGÓ INVERSIONES Y OBRAS, S.L.

ATÈS que el Sr. Joaquim Soler Ylla en el seu escrit, registre d'entrades núm. 247,
essencialment fa constar que en quant a l'expedient 10/95 és necessari que pels serveis
tècnics es realitzi una inspecció per comprovar si el volum construït per elements tècnics té

aquesta finalitat i que no s'ha notificat l'expedient als propietaris dels habitatges. En quant
als expedients núm. 144 i 145/97 i 56/98 es ratifica en el contingut del primer escrit, fent
constar a més, que els cossos sortints d'aquests edificis tampoc compleixen els paràmetres
establerts en l'article 2-2 i concordants de les Ordenances d'Edificació del Pla General.
També s'indica que en la declaració d'obra nova consta que a la planta segona s'hi
accedeix mitjançant dues caixes d'escala, així com al forat d'ascensor, destinada a un total
de tres vivendes, per la qual cosa es veu clarament l'intenció del promotor de convertir part
de l'edificació que inicialment era destinada a maquinària i instal.lacions, en habitatges.

ATÈS que Canigó Inversiones y Obra, S.L. en els seus escrits registre d'entrades núm.
1557 i 1668 bàsicament al.lega que en relació amb els expedients 144 i 145/97 i 56/98, el
volum construït en planta coberta, queda reflexat i justificat en el projecte degudament
visat i aprovat per la Comissió de Govern de I'Ajuntament. Els accessos a aquestes zones

també està grafiat en els plànols del projecte. Així mateix es demana còpia de la denúncia i

que se li comuniquin les actuacions a realitzar.

ATÈS que per l'Arquitecte Assessor Municipal en el seu informe de data 23.03.99 s'indica:

Expedient 10/95: Es requereixi als propietaris de la segona planta de l'edifici, perquè en

el termini reglamentari ajustin la seva propietat a la llicència concedida a bé legalitzin
el volum construït ajustant-lo a la normativa del Pla General.

Expedients 144 i 145/97 i 56/98: Les volades no s'ajusten al projecte aprovat. Ha de

requerir-se al promotor perquè en el termini reglamentari presenti la documentació

corresponent i adequï les volades segons les ordenances. També s'indica que ha de

requerir-se al promotor perquè presenti degudament diligenciat l'expedient de
declaració d'obra nova per comprovar els fets denunciats. Afegeix que hauria de

plantejar-se una aturada d'obra en la zona de les volades del carrer i en els habitatges de
les llicències 144 i 145.
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ATÈS que per I'Advocat Assessor s'ha emès informe amb la següent conclusió:
"Complert l'anterior tràmit, i de persistir la situació inicial, és procedent decretar la
suspensió d'obres i incoar expedient sancionador a l'infractor que en el termini de dos
mesos hauria de legalitzar les obres esmentades, si es dona el cas, advertint-lo que si
transcorre aquest termini sense haver aportat la documentació necessària i ajustant les obres
a la legalitat, I'Ajuntament acordaria la demolició de les obres a costa de la persona
interessada i procedirà a impedir-ne definitivament els usos a què donés lloc.

VIST l'article 254 del Decret legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel qual s'aprova la refosa
de textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística, aquesta Alcaldia HA RESOLT:

PRIMER.- SUSPENDRE com a mesura cautelar, els actes d'edificació que fa l'empresa
CONSTRUCCIONS �f\RMANÇÓ, S.L. al carrer Canigó, núm. 15 (19) corresponents als
habitatges de la segona planta (Expedient núm. 10/1995).

SEGON.- REQUERIR a CONSTRUCCIONS C�RMANÇÓ, S.L. perquè en el termini de
dos mesos legalitzi les obres realitzades, amb l'advertiment que si transcorre aquest termini
sense haver aportat la documentació necessària i ajustar les obres a la legalitat,
I'Ajuntament acordaria la demolició de les obres a costa de la persona interessada i
procedirà a impedir-ne definitivament els usos a que donés lloc.

TERCER.- SUSPENDRE com a mesura cautelar els actes d'edificació que fa l'empresa
DECOSELVA, S.A. al carrer Vall del Sol, 8-10 (Expedients 144 - Fase IB i 145/97 - Fase
lA).

QUART.- REQUERIR a CONSTRUCCIONS DECOSE-LVA, S.A. perquè en el termini de
dos mesos legalitzi les obres realitzades amb l' advertiment que si transcorre aquest termini
sense haver aportat la documentació necessària i ajustar les obres a la legalitat,
I'Ajuntament acordaria la demolició de les obres a costa de la persona interessada i
procedirà a impedir-ne definitivament els usos a que donés lloc."

CINQUÈ.- Transcorregut l'esmentat termini sense haver donat compliment a la present
resolució, se'n donarà compte al Ple de I' Ajuntament perquè acordi la demolició de les
obres realitzades a càrrec de les persones interessades.

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

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

VIST el contracte de treball subscrit per l'Ajuntament de Llançà amb la Sra.

MONTSERRAT BALMÓN JIMÉNEZ, com a funcionària interina pel càrrec d'Agent

de la Policia Local, aquesta Alcaldia HA RESOLT:

APROVAR la retribució en concepte de complement de productivitat i altres

retribucions de la Sra.Montserrat Balmón Jiménez, d'acord amb la proposta del Regidor

Delegat de Governació:

Detall de retribucions extraordinàries de la Sra.Montserrat Balmón Jiménez

Mes de juny, per diferència paga extra (100% de la mensualitat) � 146.120 Pta.

Mes de juliol, per ampliació de jornada laboral d'acord amb la resta de plantilla de

Policies Locals � 85.000 Pta.

Mes d'agost, per ampliació de jornada laboral d'acord amb la resta de plantilla de

Policies Locals � 85.000 Pta.

Ho mana i signa el Sr.Josep M. Salvatella i Suñer, Alcalde-President de l'Ajuntament
de Llançà, a la Casa Consistorial en la data amundita, davant meu, El Secretari, que

certifico.

ELSECRETARI
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AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALT EMPORDÀ)

DEC RET .

- A la vila de Llançà, a j�e de de mil nou-cents noranta-nou.

VISTA l'acta de medició de presió sonora del dia 11.04.1999 de la Policia Local fent

constar que en les mesures preses entre les 3.h. 32,' i les 4h. 15' de la matinada, el volum

de música de la Sala de Festes "Cuasar" excedia els nivells autoritzats per les
Ordenances de Policia i Bon Govern, aquesta Alcaldia HA RESOLT:

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

Segon.- Designar instructor de l'expedient al senyor JAUME COLL i SOLÀ i

Secretària a la senyora Sílvia Tabernero Jódar, Regidor i Auxiliar Administrativa

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

creu que hi ha causes legítimes per fer-ho.

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

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

El Secretari
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D E e RE T.-

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

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

VIST l'informe emès per la Ponència Tècnica Comarcal en sessió celebrada el 3 de juny de 1999,
en tràmit de qualificació de la sol.licitud de llicència municipal incoada per Francesc Fàbrega
Bosch en representació de CLUB NÀUTIC LLANÇÀ, per a la INSTAL.LACIÓ D'UN

EDIFICI DE SERVEIS al Moll Jordi Canal, s/n de Llançà, segons el qual hom procedeix a

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

DECRETA:

Primer.- CONCEDIR a Francesc Fàbrega Bosch en representació de CLUB NÀUTIC
LLANÇÀ, llicència d'instaI.lació d'un EDIFICI DE SERVEIS al Moll Jordi Canal, s/n.

El Secretari

Segons- CONDICIONAR l'esmentada llicència a l'acompliment 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 SECRETARIli.
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DEC RE T.- A la vila de Llançà, el divuit de juny de mil nou-cents noranta-nou.

VIST l'informe del Coordinador d'Obres i Urbanisme de data 17-6-99, en relació amb el mal

estat de conservació en què es troba el tendal situat a la planta baixa de l'edifici situat al carrer

Salmerón núm. 8, on abans hi havia la botiga de la Sra. Maria Juana POZA PAGÉS,

Aquesta Alcaldia,

HARESOLT:

REQUERIR a la Sra. MARIA JUANA POZA PAGÉS perquè en el termini de QUINZE
DIES, a comptar des de la dta de rebuda de la notificació de la present resolució, procedeixi a

retirar el tendal del local situat al carrer Salmerón núm. 8.

ADVERTIR a la Sra. MARIA JUANA POZA PAGES que en el cas d'incompliment del

requerit, procedirà a iniciar-se expedient per tal de fer-ho aquest Ajuntament pels
corresponents serveis, fent ús del sistema d'execució subsidiària amb les despeses a càrrec del

requerit.

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.

Davant meu

El Secretari,

Av. Europa, núm. 37 - Tel. 9723801 81 - Fax 972 38 1258 - 17490 LLANÇÀ
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DECRET.-

VIST l'informe de la Policia Municipal, en relació amb les queixes rebudes pel sor 11 produït
pels treballs que realitza el Sr. Manuel Eladio Rodríguez Carmona a l'edifici del carrer

Gardissó, corresponent al dia 15 de juny a 1/4 de 8 del matí.

ATÈS que l'article 77 de les Ordenances de Policia i Bon Govern, estableix que l'horari

d'activitats industrials estarà comprès entre les 8 del matí i les 8 de la nit, aquesta Alcaldia,

HARESOLT:

REQUERIR al Sr. MANUEL ELADIO RODRÍGUEZ CARMONA perquè s'abstingui
d'efectuar treballs de construcció fora de l'horari autoritzat per les Ordenances de Policia i Bon

Govern, així com respectar els nivells màxim de sorolls aprovats.

ADVERTIR al Sr. MANUEL ELADIO RODRÍGUEZ CARMONA que en cas

d'incompliment del requerit, procedirà a iniciar-se 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 assenyalats, davant meu, el Secretari que certifico.

L'Alcalde-President, Davant meu

El Secretari,

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

Vist l'informe de la Policia Local de data 18-6-99, Registre d'Entrada núm. 2872, en el que
fan constar que a l'Av. Jaume I núm. 4 s'ha fet una tala de pins per netejar el terrenys i que les

restes de la tala s'han deixat al mateix terrenys, representant un gran perill d'incendi.

Aquesta Alcaldia,HA RESOLT:

REQUERIR a PROMOCIONS CARMENSÓ, S.L. perquè en el termini de TRES DIES a

comptar des de la data de rebuda de la notificació de la present resolució, procedeixi a netejar
el terreny situat a l' Av. Jaume I núm. 4.

ADVERTIR a PROMOCIONS CARMENSÓ, S.L. que en el cas d'incompliment del

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

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

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

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

que certifico.

Davant meu

EL SECRETARI,
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DEC RET .- A la vila de Llançà, a vint-i-dos de juny de mil nou-cents noranta-nou.

VIST l'informe de la Policia Local de data 10.06.1999, on es fa constar que en data
09.06.1999 el Sr. JESUS LUIS BENITEZ ALCANTARA va ocasionar danys en una

instal.lació municipal, aquesta Alcaldia HA RESOLT:

PRIMER.- Que s'incoi expedient sancionador al Sr. JESUS LUIS BENITEZ

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

SEGON.- Designar instructor de l'expedient al Sr. JAUME COLL i SOLÀ i Secretària
a la senyora Sílvia Tabernero Jódar, Regidor i Auxiliar Administrativa respectivament
d'aquest Ajuntament, als quals serà notificat en forma legal aquest nomenament i també
es notificarà a la persona inculpada 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.

El Secretari
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DE CRE T.-

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

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

VIST l'informe emès per l'Arquitecte municipal en data 22.06.1999, on es fa constar que
s'estan realitzant obres a la finca del Sr. Josep Badosa Ferrer en representació de JOBAFE,
S.L. ubicada al Carrer Fané, 5-8, les quals difereixen a les concedides per la Comissió de
Govern del dia 13.04.1999 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. JOSEP BADOSA FERRER, 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 a la finca
del Carrer Fané, 5-8, i al.legar i presentar els documents que estimi pertinents.

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

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

El Secretari

Av. Europa, núm. 37 - Tel. 9723801 81 - Fax 972 38 1258 - 17490 LLANÇÀ
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"D E CRE T .- A la vila de Llançà, a vint-i-tres de juny de mil nou-cents noranta-nou.

Vist el Decret de data 10.05.1999, on es posava de manifest l'expedient instruit en relació
amb l'estat de seguretat en que es troba la paret mitjanera del carrer Ebre, 3 amb carrer

Cabrafiga, 14, la qual presenta fisures horitzontals i verticals les quals podrien provocar el
seu despreniment.

ATÈS que s'han presentat al.legacions per part dels interessats en data 19 i 21 de maig
d'enguany, dins el termini assenyalat per fer-ho.

VIST l'informe emès per l'Arquitecte Assessor municipal de data 01.06.1999, aquesta
Alcaldia HA RESOLT:

Primer. - ORDENAR als interessats, Srs. MANUEL MORENO VEGAS, EUFRASIO
RUEDA URBANO i PAULINO CAPELLÁN SUAREZ, perquè en el termini màxim de
vint dies aporti Projecte d'obres de "reparació de paret mitjera", redactat per Tècnic

competent, el qual haurà d'assumir la direcció de les obres de reparació, i un cop efectuades

expedirà Certificació acreditativa de que la reparació reuneix les garanties de seguretat
addients; en altre cas, es pot optar per l'enderrocament, aportant el Projecte Tècnic d'obres,
amb les mateixes característiques i condicions esmentades anteriorment.

Segon.- En cas de no complir-se el punt primer de l'esmentat Decret, se'l requenra
novament perquè ho faci, que de no complir-se, l'Ajuntament acordaria l'execució de les
obres amb despeses a càrrec dels propietaris, mitjançant el sistema d'execució subsidiària.

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

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

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

VIST l'infaorme emès per l'Arquitecte Assessor municipal en data 15.06.1999, on fa
constar que a la vivenda del carrer Cau del Llop, 31 s'estan realitzant obres sense la

preceptiva llicència municipal, i vist el que determina l'article 84 de la Llei 30/1992, de 26

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

POSAR DE MANIFEST al Sr. CLAUDE MARTY el procediment iniciat sobre la legalitat
urbanística, informant-lo que durant el termini de quinze dies podrà 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 certifica.

El Secretari
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DEC RET .- A la vila de Llançà, a vint-i-vuit de juny de mil nou-cents noranta-nou.

VIST l'informe de la Policia Municipal de data 23 de juny d'enguany, en relació a

l'ocupació i tancament de la via pública al carrer Palandriu, pels treballs que realitza el
Sr. Manuel Eladio Rodriguez a l'obra del carrer Palandriu cantonada Av. Mestral, sense

la preceptiva llicència municipal.

ATÈS que l'article 27è. de les Ordenances de Policia i Bon Govern assenyala que

l'ocupació de via pública s'ha de sol.licitar per escrit, previ a la concessió de la

llicència, aquesta Alcaldia HA RESOLT:

REQUERIR al Sr. Manuel Eladio Rodriguez Carmona perquè s'abstingui d'ocupar la
via pública, així com de tallar-la sense llicència municipal.

ADVERTIR al Sr. MANUEL ELADIO RODRIGUEZ CARMONA que en cas

d'incompliment del requeriment, procedirà a iniciar-se el corresponent expedient
sancionador.

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
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DE CRE T.-

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

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 i examinat el plec de càrrecs

que presenta el Servei de Rendes, s'acorda aprovar-lo de conformitat amb

el següent detall:

- núm. 61/99 Plusvàlues 1.634.053 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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DECRET.- A la vila de Llançà, a vint-i-nou de juny de mil nou-cents noranta-nou.

VIST l'expedient que es tramita en relació amb la sol.licitud de JOAN BONSOMS VILA

per a la instal.lació d'una PEIXATERIA situada al Carrer Castellar, 84.

Aquesta Alcaldia HA RESOLT:

ATORGAR autorització provisional per a la instal.lació i obertura d'una PEIXATERIA

situada al carrer Castellar, 84, al Sf. JOAN BONSOMS VILA, 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 el lloc i la data al principi assenyalats, davant meu, el Secretari

que certifico.

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

VISTA la llicència d'obres atorgada al Sr. MANUEL ELADIO RODRIGUEZ
CARMONA en representació d'ELADIO PORT 3000, S.L. per "Construcció edifici

plurifamiliar entre mitgeres a l'Av. Mestral, 3-7, xamfrà carrer Palandriu, núm. 12", la

qual està sotmesa als condicionants específics i generals que en la mateixa es fan
constar.

ATÈS que s'han començat els treballs sense haver donat compliment als condicionants

que figuren com a previs a l'inici de les obres, aquesta Alcaldia HA RESOLT:

PRIMER.- REQUERIR al Sr. Manuel Eladio Rodríguez Carmona en representació
d'ELADIO PORT 3000, S.L. perquè en el termini màxim de DEU DIES aporti la

següent documentació:

Estudi bàsic de seguretat i salut en les obres.
Full d'assumeix de l'aparellador.
Projecte executiu.
Aval per un import de 1.000.000 ptes. que garanteixi la urbanització de l'Av.
Mestral.

SEGON.- ADVERTIR al Sr. Manuel Eladio Rodríguez Carmona que transcorregut
l'esmentat termini sense haver donat compliment al requeriment, s'iniciarà expedient de
SUSPENSIÓ D'OBRES i INFRACCIÓ URBANÍSTICA.

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

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

El Secretari
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DECRET.-

Havent-se traslladat les Oficines del Punt d'Informació Juvenil a la nova Casa de
Cultura i no resultant actualment d'interés municipal ellocal arrendat per l'esmentat fi
al carrer Pilota, aquesta Alcaldia HA RESOLT:

DONAR PER RESOLT el contracte d'arrendament del local situat als baixos segona
del carrer Pilota núm. 7, subscrit el dia 16.12.94 entre el Sr. FRANCESC XAVIER
BAS i COLL actuant com apoderat de la Sra. MARlA TERESA BAS i SOLER i aquest
AJUNTAMENT amb efectes del dia 31 de juliol de 1999.

COMUNIQUI'S el present acord al propietari de la finca, amb devolució de les claus.

Llançà, trenta de juny de mil nou-cents noranta-nou.

L'Alcalde,
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DECRET.-

Havent-se traslladat les Oficines del Punt d'Informació Juvenil a la nova Casa de
Cultura i no resultant actualment d'interés municipal ellocal arrendat per l'esmentat fi
al carrer Pilota, aquesta Alcaldia HA RESOLT:

DONAR PER RESOLT el contracte d'arrendament del local situat aIs baixos segona
del carrer Pilota núm. 7, subscrit el dia 16.12.94 entre el Sf. FRANCESC XAVIER
BAS i COLL actuant com apoderat de la Sra. MARIA TERESA BAS i SOLER i aquest
AJUNTAMENT amb efectes del dia 31 de juliol de 1999.

COMUNIQUI'S el present acord aI propietari de la finca, amb devolució de les claus.

Llançà, trenta de juny de mil nou-cents noranta-nou.

Davant meu:

El Secretari

Av. Europa, núm. 37 - Tel. 9723801 81 - Fax 972 38 1258 - 17490 LLANÇÀ
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D E e RET .- A la vila de Llançà, el dos de juny de mil nou-cents noranta-nou.

VIST l'informe dels Serveis Tècnics municipals fent constar que a l'Av. Mestral

cantonada Palandriu hi ha instal.lada una grua a les obres que realitza d'''Edifici

Plurifamiliar", l'empresa ELADIO PORT 3000, S.L., aquesta Alcaldia HA RESOLT:

REQUERIR al Sr. Manuel Eladio Rodríguez en representació d'ELADIO PORT 3000,

S.L. perquè en el termini màxim de DEU DIES aporti la següent documentació:

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

2. Certificat de la casa instal.ladora subscrit per Tècnic titulat, acreditatiu del perfecte
estat dels elements de la grua insta1.lada i de que assumeix la responsabilitat del

muntatge fins a deixar-la en perfecte estat de funcionament.

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

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

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

El Secretari

Av. Europa, núm. 37 - Tel. 972 38 01 81 - Fax 972 38 12 58 - 17490 LLANÇÀ
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DEC RET .- A la vila de Llançà, el dos de juliol de mil nou-cents noranta-nou.

Vist l'informe emès pel Coordinador d'Obres i Urbanisme d'aquest Ajuntament, en el que

consta que la parceLla situada al carrer Dolors Falcó s/n, referència cadastral urbana 2405111,
propietat de la Sra. DOLORS CASTELLÓ i RIERA, 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,

REQUERIR a la Sra. DOLORS CASTELLÓ i RIERA perquè en el termini d'UN MES, a

comptar des de la data de rebuda de la notificació de la present resolució, procedeixi a netejar
el terreny situat al carrer Dolors Falcó, s/n.

ADVERTIR a la Sra. DOLORS CASTELLÓ i RIERA que en el cas d'incompliment del

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

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

/

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

HARESOLT:

I
I •

\

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

que certifico.

Full n&l. 79

davant nWn. 26
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AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALT EMPORDÀ)

"D E e RET .- A la vila de Llançà, a cinc de juliol de mil nou-cents noranta-nou.

Vist el Decret de data 15.03.1999, on es posava de manifest l'expedient instruit per a

tancament metàl.lic a la planta pis de l'habitatge del carrer Sant Pau, 21 propietat de

SALNAVE DE MAGNE, S.L., sense la corresponent llicència municipal.

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

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

Primer.- ORDENAR a] Sr. SALNAVE DE MAGNE, S.L., perquè en el termini màxim de

vint dies procedeixi a retirar la construcció metàl.lica instal.lada a la planta pis del carrer

Sant Pau, 21, fins a deixar-la al seu estat original.

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

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

EL SECRETARI
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Davant meu:

El Secretari,

•

� AJUNT�MENT DE LLANÇÀ (ALT EMPORDÀ)

DECRET.-

VIST el contracte subscrit en data 2.06.1997 entre aquest AJUNTAMENT DE
LLANÇÀ i la Sra. FRANCESCA FALCÓ i ROIG per ocupar el lloc de treball
anomenat Administratiu, adscrit al Gabinet de l'Alcaldia, reservat a personal eventual
de confiança.

ATÈS que el pacte tercer de l'esmentat contracte estableix que la contractada cessarà
automàticament amb l'expiració del mandat corporatiu de I'Autoritat que l'anomena,
aquesta Alcaldia HA DISPOSAT:

DONAR PER RESOLT el contracte de treball subscrit entre aquest AJUNTAMENT i
la SRA. FRANCESCA FALCÓ i ROIG de data 2.06.,1997 per haver expirat el mandat
corporatiu de I' Autoritat que va nomenar-la, amb efectes del dia d'avui.

Llançà, 5 de juliol de 1999.
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DEC RE T.- A la vila de Llançà, el cinc de juliol de mil nou-cents noranta-nou.

VIST l'escrit de la Sra. Pll..AR PÉREZ HERNÁNDEZ, de data 28-6-99, Registre d'Entrada

núm. 2988, en el qual sol.licita autorització per a col.locar una làpida en el nínxol núm. 91-B

del Cementiri "Els Ximblars".

CONCEDIR a la Sra. Pll..AR PÉREZ HERNÁNDEZ, en relació amb la seva sol.licitud de

data 28-6-99, Registre d'Entrada núm. 2988, llicència municipal per col.locar una làpida de

color blanc en el nínxol núm. 91-B del Cementiri "Els Ximblars". Els treballs seran realitzats

per la Brigada Municipal previ pagament de la taxa corresponent.

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

certifico.

HARESOLT:

Aquesta Alcaldia,
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DEC RET
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A la Casa Consistoria de la Vila de Llançà, a cinc de juliol de
mil nou-cents noranta-nou.

VIST l'escrit de la Sra. Maribel Villegas i Domínguez, en el qual
presenta la seva renúncia al lloc de treball de vigilant de la
Sala d'Exposicions, per motius personals, a partir del dia d'avui
i ATESA la necessitat de contractació de personal per a l'esmen
tada vigilància a la Casa de Cultura, durant la temporada d'es
tiu.

Aquesta Alcaldia HA RESOLT:

CONTRACTAR, amb caràcter d'urgència, el Sr.BENET NADAL i SAIZ,
com a vigilant de la Sala municipal d'exposicions de la Casa de

Cultura, des del dia 5 de juliol al 19 de setembre d'enguany,

Ho mana i signa el Sr.Alcalde-President de l'Ajuntament de

Llançà, JOSEP M. SALVATELLA i SUÑER, en el lloc i data amuntdits
davant meu, el Secretari, que certifico.

L ALCALDE EL SECRETARI
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En JOSEP M. SALVATELLA i sUÑER, Alcalde-President d'aquest Ajuntament, de

conformitat amb les atribucions conferides per l'article 23 de la Llei Reguladora de les

Bases de Régim Local de 4 d'abril de 1985, i 38 del Reglament d'Organització,
Funcionament i Régim Jurídic de les Entitas locals de 28 de novembre de 1986.

Primer.- DESIGNAR Tinents d'Alcalde, als tres Consellers que a continuació

s'indiquen, els quals no superen el terç del nombre legal dels mateixos:

Primer Tinent d'Alcalde: Sf. PERE VILA i FULCARÀ
Segon Tinent d'Alcalde: Sr. JAUME COLL i SOLÀ
Tercer Tinent d'Alcalde: Sr. JOSEP SERRADELL i PACAREU

Segon.- Els esmentats Regidors, substituiran a l'Alcalde, per ordre del seu nomenament,
en els casos previstos en l'esmentat article 23.3 de la Llei 7/85.

Tercer.- Del present Decret, se'n donarà coneixement al Ple, en la primera sessió que

celebri, conforme indica el núm. 1 del referit article 23.

Ho mana i signa el Sr. Alcalde, a la Vila de Llançà, a sis de juliol de mil nou-cents

noranta-nou.

DECRET.-

HERESOLT:

Davantmeu:

El Secretari,
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VIST l'informe de la Policia Local, en relació amb les queixes rebudes pel soroll

produït pels treballs que realitza amb la màquina excavadora el Sr. BENET NOGUERA

ESTRUCH al carrer Sant Pau d'aquest municipi, el dia 30 de juny a 2/4 de nou del

vespre.

ATÈS que l'article 77 de les Ordenances de Policia i Bon Govern, estableix que l'horari

d'activitats industrials estarà comprès entre les 8 del matí i les 8 de la nit, aquesta

Alcaldia,

HARESOLT:

REQUERIR al Sr. BENET NOGUERA ESTRUCH perquè s'abstingui d'efectuar

treballs amb la màquina excavadora fora de l'horari autoritzat per les Ordenances de

Policia i Bon Govern, així com respectar els nivells màxims de sorolls aprovats.

ADVERTIR al Sr. BENET NOGUERA ESTRUCH que en cas d'incompliment del

requerit, procedirà a iniciar-se el corresponent expedient sancionador.

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

Llançà, en eilloc i data al principi assenyalats, davant meu, el Secretari que certifico.
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"D E CRE T .- A la vila de Llançà, a sis de juliol de mil nou-cents noranta-nou.

Vist el Decret de data 18.03.1999, on es posava de manifest l'expedient instruit per a la
realització d'obres a la finca del Sr. MANUEL CUADROS GARCIA a la Ctra. de Port
de la Selva, 44, les quals difereixen a les concedides per la Comissió de Govern del dia
29.04.1997.

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

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

PRIMER.- SUSPENDRE com a mesura cautelar, els actes d'edificació que fa el Sf.
MANUEL CUADROS GARCIA a la finca de la Ctra. Port de la Selva, 44.

SEGON.- REQUERIR a MANUEL CUADROS GARCIA perquè en el termini màxim
de dos mesos legalitzi les obres realitzades, amb la presentació d'un Projecte de les
obres que realitza i que compleixi amb la normativa urbanística municipal, amb
l'advertiment que si transcorre aquest termini sense haver aportat la documentació
necessària i ajustar les obres a la legalitat, l'Ajuntament acordaria la demolició de les
obres a costa de la persona interessada i procedirà a impedir-ne definitivament els usos a

que donés lloc.

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

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

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

DEC RET .

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

Vist l'informe emès per l'Arquitecte-Assessor Municipal de data 15-6-99, en el que consta que
al carrer Miranda núm. 13 hi ha un edifici que té la façana abandonada, sense pintar, i de la

qual surten plantes.

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 HEREUS DEL SR. JOAN PUJOL BARTRINA 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 la façana de l'edifici del carrer Miranda núm. 13.

ADVERTIR als legals HEREUS DEL SR. JOAN PUJOL BARTRINA que en el cas

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

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

Davant meu,
EL SEC ARI,
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D E e RET .- A la vila de Llançà, el set de juliol de mil nou-cents noranta-nou.

VIST l'informe emès per l'Arquitecte-Assessor Municipal de data 15-6-99, en el que consta

que al carrer Miranda núm. 13 hi ha una edificació que té la façana abandonada, sense pintar, i

de la qual surten plantes.

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,

REQUERIR a HEREUS DEL SR. ODON PUJOL 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

la façana de l'edifici del carrer Miranda núm. 13.

ADVERTIR a HEREUS DEL SR. ODON PUJOL 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.

HARESOLT:

89
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DECRET

En JOSEP M. SALVATELLA i sUÑER, Alcalde-President d'aquest Ajuntament, de
conformitat amb les atribucions conferides a l'article 43 i següents del Reglament,
Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats locals, de 28 de novembre de

1986, i amb la finalitat d'aconseguir una major eficàcia en la gestió,

HE RESOLT:

1.- Realitzar en favor del Sr. PERE VILA i FULCARÀ, les següents DELEGACIONS que es

relacionen a continuació dintre l'àmbit de la Conselleria de PROMOCIÓ l ATENCIÓ AL

CIUTADÀ.

2.- Facultats que es deleguen:

l.-TURISME
1.1. - Oficina d'informació turística
l.2.- Patronat Municipal de Turisme
1.3.- Relacions amb els organismes del sector turístic
1.4.- Foment del turisme: assistència a fires, actes diversos de promoció (Gat Perich, Fira

d'Armes ... ), edició i difusió de propaganda)
1.5. - Control del personal de l'àrea de Turisme
1.6. - Control de qualitat dels serveis turístics locals
1.7. - Relacions amb les empreses locals del sector turístic
1.8.- Representació a les associacions Cap de Creus-Cap de Sant Vicenç i Albera Viva
1.9.- Agermanaments i relacions amb altres municipis (Pont du Casse)

2.- JOVENTUT
2.1.- Punt d'informació juvenil
2.2.- Organització de cursos, intercanvi i altres activitats juvenils
2.3.- Suport als grups i entitats del sector de Joventut

2.4.- Prestació Social Substitutòria

3.-ESPORTS
3.1.-Funcionament i conservació de les instal-lacions esportives municipals (camp de futbol,

pavelló d'esports ... )
3.2.- Patronat municipal d'esports
3.3.- Escola esportiva. Suport a l'esport de base
3.4. - Relacions amb els clubs i entitats esportives locals

4.-.FESTES
4.1.- Organització i coordinació de les festes majors, Carnaval i balls d'estiu

4.2.- Elecció de la Pubilla de Llançà

5.- ATENCIÓ AL CIUTADÀ
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5.1. - Oficina d'atenció al ciutadà i recepció de peticions i requeriments
solucions. Resposta ràpida a les demandes (dedicació: mitja jornada)
5.2.- Hotel d'Entitats

3.- Condicions específiques d'exercici de les mateixes:
Donar compte a l'Alcaldia a Comissió Informativa, a Comissió de Govern, o al Ple de

l'Ajuntament, segons les característiques i importància dels assumptes.

La present delegació d'atribucions sortirà efectes des del dia següent al de la data del present
Decret.

De la present delegació se'n donarà compte al Ple, en la primera sessió que aquest celebri.

Ho mana i signa a Llançà, a vuit de juliol de mil nou-cents noranta-nou.

Davant meu

EL SEC TARI,
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DECRET

En JOSEP M. SALVATELLA i sUÑER, Alcalde-President d'aquest Ajuntament, de
conformitat amb les atribucions conferides a l'article 43 i següents del Reglament,
Organització, Funcionament i Règim Juridic de les Entitats locals, de 28 de novembre de

1986, i amb la finalitat d'aconseguir una major eficàcia en la gestió,

HE RESOLT:

1.- Realitzar en favor del Sr. JAUME COLL i SOLÀ, les següents DELEGACIONS que es

relacionen a continuació dintre l'àmbit de la Conselleria d' OBRES I ORDRE PÚBLIC

2.- Facultats que es deleguen:

1.- OBRES
1.1. - Contractació i seguiment d'obres d'urbanització
1.2. - Manteniment de vies públiques. Asfaltat de carrers

1.3.- Brigada d'obres
1.4.- Neteja de platges, rieres i recs

1.5.- Neteja d'edificis públics
1. 6. - Clavegueram
1. 7. - Enllumenat públic
1.8.- Retolació i numeració de vies públiques
1.9. - Oficina tècnica municipal
1.10.- Pla d'Obres i Serveis de la Generalitat
1.11. - Llicències d'obres
1.12. - Cessions i adquisicions de terrenys
1.13. - Infraccions urbanístiques
1.14.- Llicències d'instal·lació d'obres elèctriques, telefòniques i altres
1.15. - Relacions amb el Ministeri de Fomento, Serveis d'Urbanisme i Costes de la Generalitat,

Renfe i altres organismes del sector
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2.- ORDRE PÚBLIC
2.1. - Seguretat ciutadana. Comandament de la Policia Local
2.2.- Relacions amb els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil
2.3.- Junta municipal de seguretat
2.4.- Circulació, control de vehicles, guals, senyalització viària
2.5.- Educació Vial
2.6.- Protecció Civil

3.- Condicions específiques d'exercici de les mateixes:

Donar compte a l'Alcaldia o Comissió Informativa, o Comissió de Govern, o al Ple de

l'Ajuntament, segons les caracteristiques i importància dels assumptes.



La present delegació d'atribucions sortirà efectes des del dia següent al de la data del present
Decret.

� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALT EMPORDÀ)

De la present delegació se'n donarà compte al Ple, en la primera sessió que aquest celebri.

Ho mana i signa a Llançà, a vuit de juliol de mil nou-cents noranta-nou.

Davant meu

EL SECRETARI,
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DECRET

En JOSEP M. SALVATELLA i sUÑER, Alcalde-President d'aquest Ajuntament, de

conformitat amb les atribucions conferides a l'article 43 i següents del Reglament,
Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats locals, de 28 de novembre de

1986, i amb la finalitat d'aconseguir una major eficàcia en la gestió,

HE RESOLT:

1.- Realitzar en favor del Sf. JOSEP SERRADELL i PACAREU, les següents
DELEGACIONS que es relacionen a continuació dintre l'àmbit de la Conselleria de GOVERN

LOCAL I HISENDA

2.- Facultats que es deleguen:

1.- GOVERN LOCAL
1.1. - Servei de Bombers
1.2.- Correus
1.3.- Nomenclatura de carrers i places
1.4.- Infraccions d'ordenances i bàndols
1.5. - Personal (aspectes laborals)
1.6. - Infraestructura municipal. Equipament informàtic
1.7. - Patrimoni. Inventari de propietats municipals
1. 8. - Arrendaments i subhastes
1.9. - Ocupació de via pública. Serveis de platges
1. 10. - Aparcaments públics. Llicències de taxis
1.11. - Arxiu Municipal
1.12.- Padrons d'habitants. Censos de població. Eleccions. Estadística

1.13. - Defensa jurídica
1.14. - Selecció i formació del personal municipal
1.15. - Relacions amb confraries, associacions de veïns i altres entitats cíviques
1.16.- Actes institucionals (Festa de les llances). Honors i distincions

2.- SERVEIS
2.1. - Servei d'aigua potable (SORBA)
2.2.- Gestió de la portada d'aigua d'Empúriabrava
2.3.- Sanejament en alta. Depuradora (SEARSA)
2.4.- Recollida d'escombraries i neteja viària (FCC)
2.5.- Deixalleria i recollida selectiva de residus
2.6.- Consorci de la Costa Brava

3.-HISENDA

3.1. - Comissió especial de comptes
3.2.- Pressupostos i comptabilitat municipal
3.3.- Ordenances fiscals i impostos
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3.4. - Plusvàlues

3.5. - Reclamacions econòmiques diverses

3.6.- Crèdits, avals i operacions de tresoreria

3.7. - Recaptació voluntària i executiva

3.8.- Control de personal de l'àrea d'Hisenda

3.9. - Contribució rústica, urbana i industrial

3.10. - Contribucions especials i quotes d'urbanització

3.11. - Compres, factures i pagaments
3.12.- Gestió econòmica en general
3.13. - Rendició de comptes
3.14.- Subvencions a atorgar i demanar

3.15. - Retribucions de personal
3.16.- Cadastre de rústica i urbana

4.-COMERÇ
4.1.- Expedients d'activitats classificades

4.2.- Llicències d'obertura d'establiments i canvis de titularitat

4.3.- Ocupacions d'atraccions de festa major, fira d'artesania i altres

4.4.- Inspecció d'establiments
4.5. - Horaris i disposicions referents al comerç, la indústria i altres activitats en el municipi
4.6.- Promoció del comerç, la indústria i l'artesania locals

4.7.- Mercats

3.- Condicions específiques d'exercici de les mateixes:

Donar compte a l'Alcaldia o Comissió Informativa, o Comissió de Govern, o al Ple de

l'Ajuntament, segons les característiques i importància dels assumptes.

La present delegació d'atribucions sortirà efectes des del dia següent al de la data del present

Decret.

De la present delegació se'n donarà compte al Ple, en la primera sessió que aquest celebri.

Ho mana i signa a Llançà, a vuit de juliol de mil nou-cents noranta-nou.

Davant meu

EL SECRETARI,
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DECRET

En JOSEP M. SALVATELLA i sUÑER, Alcalde-President d'aquest Ajuntament, de

conformitat amb les atribucions conferides a l'article 43 i següents del Reglament,

Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats locals, de 28 de novembre de

1986, i amb la finalitat d'aconseguir una major eficàcia en la gestió,

HE RESOLT:

1.- Realitzar en favor de la Sra. ASSUMPCIÓ MINISTRAL i DARDER, les següents

DELEGACIONS que es relacionen a continuació dintre l'àmbit de la Conselleria d' ACCIÓ

SOCIAL I MEDI AMBIENT

2.- Facultats que es deleguen:

1.-SANITAT

1.1. - Assistència mèdica (metges, practicants, llevadora)
1.2.- Assistència farmacèutica

1.3. - Assistència veterinària

1.4.- Cens d'animals domèstics

1.5.- Centre d'assistència primària
1.6.- Gestió dels cementiris municipals
1. 7. - Anàlisis d'aigües i altres

1.8.- Campanyes i conferències d'àmbit sanitari

1.9.- Relacions amb la Creu Roja. Trasllat d'urgència (ambulància)
1. 10. - Programes de salut escolar

1.11. - Control de drogodependències
1.12.- Cursos de manipuladors d'aliments

1.13. - Recollides de sang i d'anàlisis

2.- BENESTAR SOCIAL

2.1. - Patronat Municipal del pensionista
2.2.- Homenatges a la vellesa

2.3.- Beneficiència en general
2.4.- Assistència social (Servei social d'atenció primària)
2.5.- Protecció de menors

2.6.- Atenció als vells i discapacitats
2.7.- Atenció als problemes de la immigració
2.8.- Relacions amb Altern, Mifas i altres entitats benèfiques
2,9.- Transport de disminuïts

2.10.- Control del personal referent a Benestar Social

3.- MEDI AMBIENT

3.1. - Pla de millora del sòl urbà (neteja de solars)
3.2.- Fonts públiques, pasturatges i acotats de cacera
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3.3.- Repoblació forestal i faunística. Festa de l'arbre

3.4.- Guarderia rural i prevencions d'incendis forestals

3.5.- Camins rurals

3.6.- Tramitació de denúncies referents a medi ambient

3.7. - Campanyes de sensibilització ciutadana mediambiental

3.8.- Agenda 2.000 i desenvolupament sostenible

3.9.- Representació al Consell d'iniciatives locals per al medi ambient

3.10. - Representació al Parc Natural del cap de Creus

4.- PARCS I JARDINS

4.1.- Creació i manteniment de parcs, jardins i zones verdes municipals
4.2.- Direcció de la Brigada Verda

4.3.- Manteniment dels cementiris municipals

3.- Condicions específiques d'exercici de les mateixes:

Donar compte a l'Alcaldia o Comissió Informativa, o Comissió de Govern, o al Ple de

l'Ajuntament, segons les caracteristiques i importància dels assumptes.

La present delegació d'atribucions sortirà efectes des del dia següent al de la data del present

Decret.

De la present delegació se'n donarà compte al Ple, en la primera sessió que aquest celebri.

Ho mana i signa a Llançà, a vuit de juliol de mil nou-cents noranta-nou.
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EL SECRETARI,
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DECRET

En JOSEP M. SALVATELLA i sUÑER, Alcalde-President d'aquest Ajuntament, de
conformitat amb les atribucions conferides a l'article 43 i següents del Reglament,
Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats locals, de 28 de novembre de

1986, i amb la finalitat d'aconseguir una major eficàcia en la gestió,

HE RESOLT:

1.- Realitzar en favor del Sr. LLUÍS SOLÀ i VERDAGUER, les següents DELEGACIONS

que es relacionen a continuació dintre l'àmbit de la Conselleria d' ENSENYAMENT l

CULTURA

2.- Facultats que es deleguen:

1.- ENSENYAMENT
1.1. - CEIP Pompeu Fabra (conservació, serveis auxiliars)
1.2.- IES Llançà (relació i serveis auxiliars)
1.3.- Llar d'infants municipal
1.4. - Representació als Consells escolars dels centres docents del municipi
1.5. - Consell escolar municipal
1.6.- Construcció del nou edifici de l'IES
1.7.- Control del personal municipal de l'àrea d'Ensenyament
1.8.- Relacions amb les AMPA i altres entitats escolars
1.9.- Colònies i casals d'estiu
1.10. - Cursos, concursos i organitzacions escolars diverses

2.-CULTURA
2.1.- Gestió de les instal-lacions culturals municipals: Casa de Cultura, Torre Romànica,
Museu de l'Aquarel-la, sales d'exposicions, biblioteca
2.2.- Normalització lingüística i cursos de llengua i cultura catalanes, accions diverses
2.3.- Consell de Cultura
2.4.- Agenda cultural. Programació i coordinació d'actes
2.5.- Coordinació i distribció de publicacions: butlletí d'informació municipal, revista Farella,

publicacions diverses
2.6.- Escola municipal d'arts plàstiques. promoció d'artistes locals

2.7.- Patronat del Museu de l'Aquarel-la - Fundació Martínez Lozano
2.8.- Cursos, concursos, exposicions, conferències, presentacions de llibres, teatre, cinema,

música i dansa
2.9.- Col-laboració en actes puntuals de les festes locals
2.10. - Restauració de monuments i conservació del patrimoni històric i artístic

2.11. - Relacions amb entitats culturals i mitjans d'informació
2.12.- Festa de les llances. Festes populars i aplecs
2.13.- Sardanes i actes de cultura popular i tradicional

2.14.- Àrea d'esbarjo de Sant Silvestre
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3.- Condicions específiques d'exercici de les mateixes:

Donar compte a l'Alcaldia o Comissió Informativa, o Comissió de Govern, o al Ple de

l'Ajuntament, segons les caracteristiques i importància dels assumptes.

La present delegació d'atribucions sortirà efectes des del dia següent al de la data del present
Decret.

De la present delegació se'n donarà compte al Ple, en la primera sessió que aquest celebri.

Ho mana i signa a Llançà, a vuit de juliol de mil nou-cents noranta-nou.

Davant meu

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

VIST l'informe emès per la Ponència Tècnica Comarcal en sessió celebrada el dia 1 dejuliol de 1999, en tràmit de qualificació de la sol.licitud de llicència municipal incoada perJOAN BONSOMS VILA, per a la INSTAL.LACIÓ D'UNA PEIXATERIA al Carrer
Castellar, 84 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 JOAN BONSOMS VILA, llicència d'instal.lació d'unaPEIXATERIA al Carrer Castellar, 84.

Segons.- CONDICIONAR l'esmentada llicència a l'acompliment de les següentsMESURES 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 efectuil'oportuna visita d'inspecció. A la sol.licitud s'acompanyarà una CERTIFICACIÓ DELTÈCNIC Director de les obres i instal.lacions, en la que s'especifiqui la conformitat de lesmateixes 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, elSecretari que certifico. Signatures L'ALCALDE, davant meu. EL SECRETARI".

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

VIST l'expedient que es tramita en relació amb les condicions en que es troba l'edifici

situat al carrer Cabrafiga, núm. lOi carrer Ebre núm. 2, on es troba ubicat el local

anomenat "El Pirata", actualment tancat.

l. Col.locar una tanca perfectament anclada i tancada amb un candau, que impedeixi el

pas de l'escala que dona accés a la façana del Bar, per tal que no hi puguin accedir-hi

persones.

ATÈS que l'informe de l'Arquitecte assenyala les deficiències existents en l'esmentada

finca i formula proposta de solució, aquesta Alcaldia HA RESOLT:

REQUERIR a CONSTRULER, S.A., propietaria de l'immoble situat al carrer Ebre núm. 2,

per tal que en el termini d'un mes procedeixi a :

2. Deixar ben enganxat o en altre cas retirar les uralites de la façana per tal d'evitar

possibles perills per a les persones.

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 Secretari
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A la Casa Consistoria de la Vila de Llançà, a vuit de juliol de
mil nou-cents noranta-nou.

ATESA la necessitat de contractació de personal per a la
vigilància de la zona d'aparcaments durant la temporada d'estiu i
VISTA la proposta de la Regidoria d'Obres i Ordre públic, per a
l'esmentada contractació que durà a terme el projecte.

Aquesta Alcaldia HA RESOLT:

CONTRACTAR les persones que seguidament es relacionen, com a
vigilants d'aparcaments municipals, pel termini de tres mesos a

partir del dia 12 de juliol d'enguany,
Sra. Francisca Segura i Lorca
Sr. Angel Raich i Garcès
Sr. Jordi Giró i Quer

Sr- Pere Ventura i Lidon

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

EL SECRETARI
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D E e RE T.-

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

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 853.296 Pta.

- Pressupost Patronat Municipal Casal Pensionista.......... 44.483 Pta.

Pressupost Patronat Municipal de Turisme 237.720 Pta.

- Pressupost Patronat Municipal d'Esports 42.703 Pta.

- Pressupost Patronat Municipal Museu Aquarel.la 46.060 Pta.

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

l'Ajuntament de Llançà, en el lloc i la data abans indicats.
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DEC RET .- A la vila de Llançà, el quinze de juliol de mil nou-cents noranta-nou.

VIST l'informe emès per la Policia Local en data 28 de juny d'enguany, segons el qual
s'acredita que hi ha diversos rètols de publicitat de la Discoteca "CUÀSAR", els quals estan a

la via pública i estan col.locats sense llicència municipal.

Aquesta Alcaldia,

HARESOLT:

REQUERIR al Sf. ANTONIO CORTÉS i APARICIO perquè immediatament retiri els rètols

de publicitat de la Discoteca "CUÀSAR" que hi ha col.locats a diversos llocs del municipi.

ADVERTIR al Sr. ANTONIO CORTÉS APARICIO que en el cas d'incompliment del

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

subsidiària amb les despeses a càrrec del requerit.

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

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

que certifico.
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<
DEC RET .- A la vila de Llançà, a dinou de juliol de mil nou-cents noranta-no
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Per l'Instructor de l'expedient sancionador incoat al Sr. Antonio Cortés Aparicio, 'ha
formulat la proposta de resolució prenen com a base els següents fets i fonaments:

l. Per resolució de l'Alcalde de data 19.04.1999 va iniciar-se procediment sancionador
contra el Sr. Antonio Cortés Aparicio com a representant de la Sala de Festes
Cuasar, perquè a la matinada del dia 07.03.1999 el volum de la música excedia dels
nivells autoritzats per l'Ordenança de Policia i Bon Govern, amb nomenament
d'Instructor i Secretari.

2. Per l'Instructor va formular-se Plec de Càrrecs per infracció de l'article 70 de
l'Ordenança de Policia i Bon Govern, qualificada com a molt greu.

3. En la proposta de resolució de l'Instructor es proposa una sanció de tancament del
local durant setze dies.

4. La Sra. M. Isabel Vilalta i Calaf com a representant de la Sra. Josefa Burgos
Bonavia ha presentat un escrit d'al.legacions amb registre d'entrades núm. 3170 de
data 06.07.1999, demanant la sanció de tancament del local infractor fins que el
mateix estigui totalment insonoritzat i legalitzat i de tancament definitiu en el
suposit de que dita insonorització i legalització no fos tècnicament viable.

VISTOS els articles 127 i següents de la Llei 30/1992 de 26 de novembre de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común i
article 20 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, de Reglamento del
Procedimiento para el ejercicio de la potestat sancionadora, aquesta Alcaldia HA
RESOLT:

IMPOSAR al Sr. ANTONIO CORTÉS APARICIO la sanció de tancament del local
Sala de Festes CUASAR per setze dies, que hauran de fer-se efectius des del 22 de
juliol al 6 d'agost de 1999, com autor de la infracció administrativa tipificada com a

molt greu per l'Ordenança de Policia i Bon Govern d'aquest Ajuntament.

Ho mana i signa en Josep M. Salvatella i Suñer, Alcalde-President de l' Ajuntament de
Llançà, en el Iloc i data la principi assenyalat, davant meu, el Secretari que certifico.
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DEC RET .- A la vila de Llançà, a dinou de juliol de mil nou-cents noranta-nou.

VISTA la llicència d'obres atorgada al Sf. ARMAND COULONIER per ''Distribució

interior de cinc apartaments al carrer Fané, 25-34", la qual està sotmesa als

condicionants específics i generals que en la mateixa es fan constar.

ATÈS que s'han començat els treballs sense haver donat compliment als condicionants

que figuren com a previs a l'inici de les obres, aquesta Alcaldia HA RESOLT:

PRIMER.- REQUERIR al Sf. ARMAND COUNONIER perquè en el termini màxim de

DEU DIES aporti la següent documentació:

Alta de l'Impost d'Activitats Económiques de l'empresa que realitza les obres.

SEGON.- ADVERTIR al ARMAND COULONIER que transcorregut l'esmentat

termini sense haver donat compliment al requeriment, s'iniciarà expedient de

SUSPENSIÓ D'OBRES i INFRACCIÓ URBANÍSTICA.

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

Llançà, en elUoc i data al principi assenyalat, davant meu, el Secretari que certifico.
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"DECRET.- A la vila de Llançà, a vint-i-u de juliol de mil nou-cents noranta-nou.

VIST l'expedient incoat al Sr. Josep Badosa Ferrer en representació de JOBAFE, S.L., per a
realitzar les obres de reforma i ampliació d'habitatges al carrer Fané, 5-8, sense ajustar-se a
la llicència concedida per la Comissió de Govern de data 13.04.1999.

ATÈS que en data 23.06.1999 s'ha posat de manifest l'expedient que es tramita al Sr. JosepBadosa Ferrer en representació de JOBAFE, S.L., en virtud de notificació practicada el dia
23.06.1998, presentant l'interessat uns plànols modificats de les obres que es realitzen.

VIST l'informe emès per l'Arquitecte Assessor Municipal de data 20.07.1999, on es fa
constar que les modificacions presentades no s'adapten perquè:

Estan edificant a la zona que limita amb el carrer sense haver presentat projecte, ni
permís d'obra.
Han introduit un voladís que envaeix la zona de reculada.
Han variat l'ocupació inicialment projectada, de tal manera que disminueixen
l'ocupació en la planta general, però s'augmenta i s'excedeix a la primera planta. Per
altra banda, també s'augmenta l'ocupació de la segona planta i aquesta no pot
augmentar-se ja que es tracta d'un cos d'edifici existent, legalitzable per la disposiciótransitòria primera, però que no pot augmentar-se.

Per totes aquestes raons, aquesta Alcaldia HA RESOLT:

PRIMER.- SUSPENDRE com a mesura cautelar, els actes d'edificació que fa l'empresaJOBAFE, S.L. al carrer Fané, 5-8 consistents en la reforma i ampliació d'habitatges.
SEGON.- REQUERIR a Josep Badosa Ferrer en representació de JOBAFE, S.L. perquè en
el termini de dos mesos legalitzi les obres realitzades, amb l'advertiment que si transcorre
aquest termini sense haver aportat la documentació necessària i ajustar les obres a la
legalitat, l'Ajuntament acordaria la demolició de les obres a costa de la persona interessada
i procedirà a impedir-ne definitivament els usos a que donés lloc.

TERCER. - Transcorregut l'esmentat termini sense haver donat compliment a la presentresolució, 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 signa en Josep M. Salvatella i Suñer, Alcalde-President de l'Ajuntament de
Llançà, en el Ioc i data al principi assenyalats, davant meu, el Secretari que certifico.
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DEC RE T.- A la vila de Llançà, el vint-i-un de juliol de mil nou-cents noranta-nou.

VIST l'escrit emès per la Policia Local de data 5-7-99, en relació amb les queixes formulades
per una veïna per les molèsties causades pels lladrucs d'un gos que es troba permanentment a

la terrassa de la vivenda situada al carrer La Bateria núm. 68, el qual impedeix el descans .

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

REQUERIR al Sr. ANTONIO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, propietari de la vivenda situada al
carrer La Bateria núm. 68, per tal que limiti els sorolls produïts pel gos que té a la terrassa de
la vivenda situada al carrer La Bateria núm. 68, a fi de no pertorbar el descans dels veïns.

ADVERTIR al Sr. ANTONIO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ 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 el lloc i data al principi assenyalat, davant meu, el Secretari que certifico.

L'ALCALDE,

.. ,-

Av. Europa, núm. 37 - Tel. 9723801 81 - Fax 972 38 1258 - 17490 LLANÇÀ
Registre d'Entitats Locals: 01170926



AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALT EMPORDÀ)

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

VIST l'informe emès per la Policia Local de data 8-7-99, en el qual s'acredita que el dia 8 de

juliol, a les 11'10 h., a l'Avinguda Europa núm. 45, el gos de raça pitbull propietat del Sr.
DIEGO sÁNCHEZ PRADA, corria deslligat.

VIST l'article l6è. de l' Ordenança de Policia i Bon Govern, aquesta Alcaldia, HA RESOLT:

REQUERIR al Sr. DIEGO SANCHEZ PRADA, perquè immediatament s'abstengui de tenir el

gos deslligat a la via pública, i d'acord amb l'article l6è. de l'Ordenança de Policia i Bon

Govern, vagi proveït de corretja o cadena i collar.

ADVERTIR al Sr. DIEGO sÁNCHEZ PRADA 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 el lloc i data al principi assenyalat, davant meu, el Secretari que certifico.

L'ALCALDE, Davant meu

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

VISTA la sol.licitud del Sr. JOAQUIM AGUSTÍ i CANALS de data 20-7-99, Registre
d'Entrada núm. 3439, en la qual demana autorització per a fer un concert el proper dijous 22

de juliol al PUB T-7, a càrrec del Dr. Slump.

Aquesta Alcaldia, HA RESOLT:

Primer.- CONCEDIR al Sr. JOAQUIM AGUSTÍ i CANALS llicència municipal per oferir un

concert a càrrec del Dr. Slump, en el Pub T -7, la nit del dijous 22 de juliol. L'actuació pot
durar fins a la 1 de la matinada com a màxim, havent de respectar els nivells de sonoritat per
evitar molèsties al veïnat.

Segon.- CONDICIONAR la present autorització a l'informe favorable, previ a l'actuació, de la

Delegació Territorial del Govern de la Generalitat a Girona i al compliment de les condicions

que se'n derivin.

Av. Europa, núm. 37 - Tel. 9723801 81 - Fax 972 38 1258 - 17490 LLANÇÀ
Registre d'Entitats locals: 01170926



AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALT EMPORDÀ)

DEC RET .- A Llançà, a vint-i-dos de juliol de mil nou-cents noranta-nou.

a) En virtut de Decret d'Alcaldia de data 19 de juliol de 1999 i prèvia l'instrucció del

corresponent expedient sancionador, es va resoldre imposar al Sr. Antonio Cortés

Aparicio la sanció de tancament del local Sala de Festes "Cuásar" pel termini de 16

dies, a fer efectius des del dia d'avui fins el dia 6 d'agost de 1999, en haver-se acreditat
la comissió d'infracció administrativa tipificada com a molt greu per l'Ordenança de
Policia i Bon Govern de l' Ajuntament de Llançà.

b) En data d'ahir, 21 de juliol de 1999, per registre d'entrada núm. 3483, el Sf. Antonio
Cortés Aparicio va presentar escrit, al qual es donà el caràcter de recurs de reposició,
interessant la suspensió administrativa de l'execució de l'acte administratiu referenciat
comunicant que havia interposat, en la mateixa data, recurs contenciós administratiu
davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Girona contra l'esmentada resolució, i la
sol.licitud d'obertura de peça separada de suspensió pel que procedia la suspensió de

I'executivitat fins que per part de l'esmentat Òrgan jurisdiccional no es pronunciés
sobre la sol.licitud de suspensió interessada.

ATÈS el que disposen els art. 21 i 51 de la Llei 7/85, Reguladora de les Bases del Local,
111 i concordants de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, en la seva redacció donada per
la Llei 4/99. i 129 següents i concordants de la Llei 29/98 de 13 de juliol, Reguladora de
la Jurisdicció contenciosa-administrativa, aquesta Alcaldia HA RESOLT:

PRIMER- DENEGAR LA SUSPENSIÓ en via administrativa de l'executivitat de
l'acte administratiu interessada pel Sf. Antonio Cortés Aparicio en el seu escrit de 21 de

juliol de 1999 (RE. 3483), al que es dóna el caràcter de recurs de reposició.

SEGON.- REQUERIR al Sf. ANTONIO CORTÉS APARICIO perquè acrediti
fefaentment que ha sol.licitat davant del Jutjat del Contenciós Administratiu de Girona
la tramitació de peça separada de suspensió de l'acte administratiu atès que el document
annexat al seu escrit de 21 de juliol de 1999 (RE. 3484) no s'acredita tal extrem sinó

que únicament s'acompanya fotocòpia de l'escrit d'interposició de recurs presentat en

data de 21 de juliol de 1999 davant el Deganat dels Jutj ats de Girona.

TERCER - Significar al propi interessat que mentre no s'acrediti tal extrem el local

objecte de la sanció restarà clausurat en execució del Decret d'Alcaldia de 19 de juliol
de 1999.

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

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



AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALT EMPORDÀ)

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

Vist l'informe emès pel Coordinador d'Obres i Urbanisme d'aquest Ajuntament, en el que
consta que la parceLla situada al carrer Almogàvers núm. 7, propietat del Sr.
Wll..LIAMSON PONSFORD MICHAEL 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. Wll..LIAMSON PONSFORD MICHAEL 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 el terreny situat al carrer Almogàvers núm. 7.

ADVERTIR al Sr. Wll..LIAMSON PONSFORD MICHAEL 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 Sf. Alcalde-President de l'Ajuntament de Llançà, davant meu, el Secretari
que certifico.

Davant meu,
EL SECRETARI, .ud¿f
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AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALT EMPORDÀ)

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

Vist l'informe emès pel Coordinador d'Obres i Urbanisme d'aquest Ajuntament, en el que
consta que la parcel.la situada al carrer Llibertat núm. 3, propietat de la Sra. IRENE
FERNÁNDEZ AGUIRRE es troba plena de malesa amb alt perill i rise d'incendi.

VIST l'article 10 del Reglament de Disciplina Urbanística, del qual resulta que els propietaris
de terrenys, urbanitzacions, edificacions 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. IRENE FERNANDEZ AGUIRRE perquè en el termini d'UN MES, a

comptar des de la data de rebuda de la notificació de la present resolució, procedeixi a netejar
el terreny situat al carrer Llibertat núm. 3.

ADVERTIR a la Sra. IRENE FERNÁNDEZ AGUIRRE 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,

ELSECRET�ft&-
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DEC RET .- A la vila de Llançà, el vint-i-dos de juliol de mil nou-cents noranta-nou.

� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALT EMPORDÀ)

Vist l'informe emès pel Coordinador d'Obres i Urbanisme d'aquest Ajuntament, en el que

consta que les parceLles situades al carrer La Coma núms. 22, 25 i 29, propietat de

GONZADAÑO, 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 GONZADAÑO, S.A. perquè en el termini d'UN MES, a comptar des de la

data de rebuda de la notificació de la present resolució, procedeixi a netejar el terreny situat al

carrer La Coma núms. 22, 25 i 29.

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

iniciar-se expedient per tal de fer-ho aquest Ajuntament pels corresponents Serveis, o

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

despeses a càrrec del requerit.

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

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

que certifico.

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

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

Vist l'informe emès pel Coordinador d'Obres i Urbanisme d'aquest Ajuntament, en el que
consta que la parceLla situada al carrer Guillem de Berguedà núm. 14, propietat del Sr.

JOAN SALVAT i SOLER es troba plena de malesa amb alt perill i rise d'incendi.

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

seguretat, salubritat i ornat públic.

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

HARESOLT:

REQUERIR al Sr. JOAN SALVAT i SOLER perquè en el termini d'UN MES, a comptar
des de la data de rebuda de la notificació de la present resolució, procedeixi a netejar el terreny
situat al carrer Guillem de Berguedà núm. 14.

ADVERTIR al Sr. JOAN SALVAT i SOLER que en el cas d'incompliment del requerit,
procedirà a iniciar-se expedient per tal de fer-ho aquest Ajuntament pels corresponents
Serveis, o mitjançant la contractació amb una empresa, fent ús del sistema d'execució

subsidiària amb les despeses a càrrec del requerit.

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

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

que certifico.

Davant meu,
EL SECRETARI, �d
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AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALT EMPORDÀ)

DEC RET .

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

Vist l'informe emès pel Coordinador d'Obres i Urbanisme d'aquest Ajuntament, en el que

consta que la parceLla situada al carrer Pere m núm. lb, propietat del Sr. JOSÉ

MORENO ORTEGA 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. JOSÉ MORENO ORTEGA 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 el terreny

situat al carrer Pere m núm. lb.

ADVERTIR al Sr. JOSÉ MORENO ORTEGA 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.

CALDE, Davant meu,

ELSECRETARI, �t
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� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALT EMPORDÀ)

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

Vist l'informe emès pel Coordinador d'Obres i Urbanisme d'aquest Ajuntament, en el que
consta que la parceLla situada a l'Avinguda Europa núm. 60, propietat del Sr. FERRAN

NOGUERA i ANGUILA 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. FERRAN NOGUERA i ANGUILA 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
el terreny situat a l' Avinguda Europa núm. 60.

ADVERTIR al Sr. FERRAN NOGUERA i ANGUILA 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,

ELSECRETARI, ��
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@> AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALT EMPORDÀ)

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

Vist l'informe emès pel Coordinador d'Obres i Urbanisme d'aquest Ajuntament, en el que

consta que la parcel.la situada a l'Avinguda Europa núm. 62, propietat de la Sra. CONSOL

GUISSET i POCH 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. CONSOL GUISSET i POCH 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

el terreny situat a l' Avinguda Europa núm. 62.

ADVERTIR a la Sra. CONSOL GUISSET i POCH 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,

ELSECRETARI, �.
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AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALT EMPORDÀ)

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

Vist l'informe emès pel Coordinador d'Obres i Urbanisme d'aquest Ajuntament, en el que
consta que la parcel.la situada a l' Avinguda Europa núm. 49, propietat de PROMOCIONS
CARMENSÓ, S.L. es troba plena de malesa amb alt perill i rise d'incendi.

VIST l'article 10 del Reglament de Disciplina Urbanística, del qual resulta que els 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 PROMOCIONS CARMENSÓ, S.L. perquè en el termini d'UN MES, a

comptar des de la data de rebuda de la notificació de la present resolució, procedeixi a netejar
el terreny situat a l'Avinguda Europa núm. 49.

ADVERTIR a PROMOCIONS CARMENSÓ, S.L. que en el cas d'incompliment del
requerit, procedirà a iniciar-se expedient per tal de fer-ho aquest Ajuntament pels
corresponents Serveis, o mitjançant la contractació amb una empresa, fent ús del sistema
d'execució subsidiària amb les despeses a càrrec del requerit.

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

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

Davant meu,
EL SECRETARI, �

�
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AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALT EMPORDÀ)

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

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

ATÈS que han transcorregut els vint dies concedits per Decret d'Alcaldia de data
19.11. 1998 perquè el Sr. Silveri Riera Negre procedís a retirar el cobert de mides

aproximades 3x5 metres, sense que fins a la data s'hagi retirat, aquesta Alcaldia HA
RESOLT:

Ir. COMMINAR al Sr. SILVERI RIERA NEGRE perquè si passats quinze dies a partir del

següent a la recepció de la notificació de la present resolució, no s'han fet els treballs
d'enretirada de tots els elements de l'esmentada construcció al paratge conegut com a

Villordí al camí de Sant Silvestre, es procedirà subsidiàriament de la manera prevista en el
Decret d'Alcaldia de data 19.11.1998, i s'executaran els treballs pels Serveis Tècnics

Municipals, per la qual cosa s'assenyala el dia 26 d'agost a les 9 del matí.

2n. NOTIFICAR al Sr. SILVERI RIERA NEGRE, que el cost de l'execució subsidiària
dels treballs d'enretirada de tots els elements de la construcció ascendeixen a cinquanta mil

pessetes, d'acord amb l'informe emès pels serveis tècnics municipals, les quals s'hauran de
fer efectives a les oficines municipals abans de la data assenyalada pels treballs.

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

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

-:
»<
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� AJUNTAMENT BE-tLANÇÀ (ALT EMPORDÀ)�

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

VIST l'expedient informatiu iniciat pel Sots Inspector Cap de la Policia Local entregat
a aquesta Alcaldia a través del Secretari de l'Ajuntament en data 21 de juliol d'enguany,
en el que es posa de manifest que s'han descobert irregularitats en el cobrament d'una

denúncia per part de l'Agent núm. 102 de la Policia Local, Sr. MIQUEL PASCUAL

PASCUAL.

Segons informe del Cap de la Policia Local, aquestes irregularitats s'han de trametre al

Jutjat corresponent.

Considerant que la naturalesa de la conducta irregular que pressumptament ha observat

el funcionari i, el que no s'ha d'oblidar és que aquest presta els seus serveis en el Cos de

la Policia Local de Llançà, la imatge de la qual podria veure's seriosament afectada si la
incoació d'un procediment disciplinari de qualsevol dels seus servidors per la realització

d'una conducta dolosa en l'exercici de les seves funcions, no fos acompanyada d'un

apartament preventiu d'aquesta.

Per tot això, i atenent allò que disposen els articles 54 i 55 de la Llei de Catalunya
16/1991 dels Policies Locals (DOGC número 1469, de 19/07/1991), aquesta Alcaldia

HARESOLT:

PRIMER.- INCOAR EXPEDIENT DISCIPLINARI al funcionari Sr. MIQUEL
PASCUAL PASCUAL, agent de la Policia Local amb el número 102, per a

l'esclariment dels fets i a depuració de les possibles responsabilitats, designant com a

Instructor de l'expedient al.Sr, JOAN ROMERO CALERO, Sotsinspector Cap de la

Policia Local de Roses, i com a Secretària la Sra. Sílvia Tabernero Jódar, Auxiliar

Administrativa d'aquest Ajuntament.

SEGON.- No obstant allò anterior-i-à tenor d'allò disposat en l'article 8.3 de la Llei

Orgànica 2/1986 de 13 de març, de Forces i Cossos de Seguretat (BOE núm. 63 de

14.03.1986) i 297.2 del Reglament de Personal al servei de les entitats locals, aprovat

pel Decret 214/1990, de 30 de juliol (DOGC 1348 de 28.09.1990), tenint en compte que

els fets imputats al pressumpte infractor poden ser constitutius d'alguns dels delictes

comesos pels funcionaris públics en l'exercici del seu càrrec, tipificades en el Títol VII

del Llibre Segon del Codi Penal, s'ORDENA posar-lo en coneixement de l'autorititat

judicial i del Ministeri Fiscal i SUSPENDRE la tramitació de l'expedient fins que es

dicti resolució judicial.
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AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALT EMPORDÀ)

TERCER- Atenent a allò que disposa l'article 55 i 56 de la Llei dels Policies Loc ls i
266 del Reglament del personal al servei de les Entitats Locals, aprovat per Decret
214/1990 de 30 de juliol i 28.6 de la Llei Orgànica de Forces i Cossos de Seguretat de
l'Estat i 24 del Reglament de Règim Disciplinari dels Funcionaris de l'Estat, aprovat pel
RD. 33/1986 de 10 de gener (BOE núm. 15 de 17.01.1986) i 21 del Reglament de
Situacions administratives dels funcionaris civils de l"dministració General de l"stat,
aprovat pel RD. 365/1995 de 10 de març (BOE núm. 85 de 10.04.1995), s'acorda que
mitjançant el tràmit d'audiència es procedeixi a la SUSPENSIÓ PROVISIONAL de
l'agent pel termini d'un mes, la qual cosa es podrà prorrogar en els termes i condicions
establerts en les disposicions anteriorment esmentades i especialment en els articles 56
de la Llei de Catalunya 16/1995, 268 del Decret 214/1990 i 8.3 de la Llei Orgànica
2/1986.

De conformitat amb el que disposa l'article 57, aquesta suspensió comporta, a més de la
privació temporal de l'exercici de les funcions, la retirada temporal de l'arma i de la
credencial reglamentària, la prohibició de l'ús de l'uniforme i la prohibició d'entrar en

dependències de la policia municipal sense autorització.

Així mateix, aquesta suspensió comporta els efectes econòmics previstos en la
normativa aplicable.

QUART.- NOTIFICAR el present Decret a l'inculpat, a l'instructor i al secretari de
l'expedient, al jutge de guàrdia i al Ministeri Fiscal.
Igualment es comunicarà al Cap de la Policia Local, a la Intervenció municipal i al
departament de personal de l'Ajuntament.

Ho mana Tsigna 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 certifica.
Signatures, L'ALCALDE, davant meu, El Secretari, rubricats.

L'ALCALDE
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Per Decret d'Alcaldia de data 22 de juliol d'enguany es va acordar denegar 1 suspensió
en via administrativa de l'executivitat del Decret d'Alcaldia de 19 de juliol i teressada
pel Sr. ANTONIO CORTÉS APARICIO fins a l'acreditació d'haver soLlicitat davant
del Jutjat Contenciós Administratiu de Girona la tramitació de la peça separada de
suspensió de l'acte administratiu recorregut, atès que en el document annexat al seu

escrit de 21 dejuliol de 1999 (RE. núm. 3484) no s'havia acreditat tal extrem.

En data de 24 de juliol (RE. 3599) el Sr. Cortés ha aportat escrit de sol.licitud de
suspensió del Decret d'Alcaldia de 19 de juliol, davant el Jutjat Contenciós
Administratiu de Girona.

En dates 24 i 26 de juliol (RE. 3600 i 3614 respectivament), el Sr. Cortés ha presentat
uns escrits demanant el desprecinte del local Sala de Festes Cuasar.

Atès el que disposen els arts. 21 de la Llei 7/85 de 2 d'abril Reguladora de les Bases del
Régim Local i 129 següents i concordants de la Llei 29/98 de 13 de juliol, Reguladora
de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, aquesta Alcaldia ha resolt:

PRIMER- DEIXAR SENSE EFECTE el Decret d'Alcaldia de 22 de juliol de 1999 pel
qual es denegà la sol.licitud de suspensió del Decret d'Alcaldia de 19 de juliol
proppassat, en base a les consideracions figurades a la part dispositiva del present
Decret.

SEGON.- Disposar la suspensió de l'executivitat del Decret d'Alcaldia de 19 de juliol
proppassat fins a la resolució de la peça separada de suspensió que tramiti, en el seu cas,
el Jutjat del Contenciós Administratiu de Girona, en el ben entès que s'han
complimentat tres dies de sanció (23, 24 i 25 de juliol), en tant que resten tretze dies
pendents fins la resolució judicial abans esmentada.

TERCER- Donar compte del present Decret al Cap de la Policia Local per tal que
procedeixi al desprecintat del local Sala de Festes Cuasar.

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.

El Secretari Acetal.

r
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D E e RE T.-

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

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 39l.038 Pta.

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

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

L'AL ALDE
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"DECRET.- A la vila de Llançà, a vint-i-set de juliol de mil nou-cents noranta-no

VIST 1'informe emès per la Policia Local en data 26.07.1999, on es fa constar que a l'obra

que executa el Sr. Manuel Eladio Rodriguez Carmona en representació d'ELADIO PORT

3000, S.L. consistent en la "Construcció edifici plurifamiliar entre mitgeres a l'Av. Mestral

3-7 xamfrà carrer Palandriu, 12" no reuneix les condicions de seguretat addients.

ATÈS que en data 29.06.1999 se'l va requerir perquè portès documentació complementària,
la qual en data d'avui no s'ha fet efectiva, consistent en:

1. Estudi bàsic de seguretat i salut en les obres.
2. Full d'assumeix de l'aparellador.
3. Projecte executiu.
4. Aval per un import de 1.000.000 ptes. que garanteixi la urbanització de l'Av. Mestral.

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

POSAR DE MANIFEST a 1'interessat, Sr. MANUEL ELADIO RODRIGUEZ en

representació d'ELADIO PORT 3000, S.L., 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 a la finca de l'Av.

Mestral, 3-7, xamfrà Palandriu, 12, i aLlegar i presentar els documents que estimi

pertinents.

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

Llançà, en el lloc i data al principi assenyalat, davant meu, la Secretària Acetal. que

certifica.
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"D E CRE T .

- A la vila de Llançà, a vint-i-vuit de juliol de mil nou-cents norant nou.

Vist el Decret de data 23.06.1999, on es posava de manifest l'expedient instruit per a la

realització d'obres a la finca del Sr. CLAUDE MARTY al Carrer Cau del Llop, 31, les

quals s'han executat sense llicència municipal, i no s'ajusten a les Ordenances

municipals.

ATÈS que s'ha presentat un escrit d'al.legacions de data 12.07.1999, R.E. núm. 3303,
on es fa constar que al comprar la vivenda l'any 1998, la barbacoa i l'aigüera ja existien

i només s'han reformat una mica, i demana siguin autoritzades les reformes dutes a

terme per les que va demanar llicència en data 24/3/99 i concedides per la Comissió de

Govern del 06/04/1999.

VIST l'informe de l'Arquitecte Assessor municipal de data 27/07/1999, on diu que la

reforma efectuada a la vivenda del Sr. Claude Marty al carrer Cau del Llop, 31, no

s'ajusta a les Ordenances, i a més, les obres que s'han realitzat objecte de la present
denúncia no són les obres interiors a les que fa referencia el Sr. Claude Marty en el seu

escrit, per tot això, aquesta Alcaldia HA RESOLT:

PRIMER.- SUSPENDRE com a mesura cautelar, els actes d'edificació que fa el Sr.

CLAUDE MARTY a la finca del Carrer Cau del Llop, 31.

SEGON.- REQUERIR al Sr. CLAUDE MARTY perquè en el termini màxim de dos

mesos legalitzi les obres realitzades, amb la presentació d'un Projecte Tècnic de les

obres realitzades i que compleixi amb la normativa urbanística municipal, amb

l' advertiment que si transcorre aquest termini sense haver aportat la documentació

necessària i ajustar les obres a la legalitat, l'Ajuntament acordaria la demolició de les

obres a costa de la persona interessada i procedirà a impedir-ne definitivament els usos a

que donés lloc.

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

Llançà, en el lloc i data al principi assenyalat, davant meu, la Secretària Acetal. que
certifica.

La Secretària Acetal.
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DILIGENCIA DE CLOSA.- En aquesta data es procedeix al tancament del Llibre de
Resolucions de I'Alcaldia, que comprén des deller. de gener al 28 de juliol de 1999.

Llançà, 28 de juiol de 1999
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