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AJUNTAMENT DE LLANCA

LLIBRE DE RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA

ANY 1999

TOM II

DILIGENCIA D'OBERTURA.- En el present Llibre figuren transcrites les
Resolucions i Decrets de L'Alcaidia amb numeració correlativa des del 30 de juliol al
2 de desembre de 1999, legalitzant-se cada foli amb la rúbrica del Sr. Alcalde
President i el segells de la Corporació.

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



121

..

4D> AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALT EMPORDÀ)

(./..
DEC R E T.- A la vila de Llançà, el trenta de juliol de mil nou-cents noranta-nou.

VIST l'escrit emès per la Policia Local en data 21-7-99, en relació amb les queixes
formulades per una veïna a conseqüència de les molèsties causades pels lladrucs de

diversos gossos que es troben a la vivenda situada a la Planta Baixa del carrer Olot núm.

10.

VISTOS els articles 70 i següents de les Ordenances de Policia i Bon Govern, aquesta

Alcaldia, HA RESOLT:

REQUERIR al Sr. ANTONIO TEBA LUQUE, arrendatari de la vivenda situada al

carrer Olot núm. 10, per tal que immediatament a la rebuda del present escrit faci el

necessari per limitar els sorolls produïts pels gossos que té a la vivenda, a fi de no

molestar els veïns.

ADVERTIR al Sr. ANTONIO TEBA LUQUE que en cas d'incompliment del requetit,
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.

Davant meu

EL SECRETARI,

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



<ŒY AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALT EMpORDÀ)

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

D'acord amb l'informe emès per l'Enginyer Assessor Municipal en data 26.07.1999, en

relació a l'obertura d'una PEIXATERIA al carrer Castellar, 84, del qual n'és titular
JOAN BONSOMS VILA.

DECRETO:

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

l'obertura d'una PEIXATERIA al carrer Castellar, 84, el titular de la qual n'és JOAN
BONSOMS VILA pel fet d'haver-se complert els requisits i adoptat les mesures correctores

adeqüades.

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

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

El Secretari
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� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALT EMPORDÀ)

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

D'acord amb l'informe emès per l'Enginyer Assessor Municipal en data 26.07.1999, en

relació a l'AMPLIACIÓ I CANVI DE TITULAR DE RESTAURANT al carrer

Cabrafiga, 8, del qual n'és titular GENNARO GRASSO.

DECRETO:

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

l'AMPLIACIÓ I CANVI DE TITULAR de RESTAURANT al carrer Cabrafiga, 8, el

titular de la qual n'és GENNARO GRASSO pel fet d'haver-se complert els requisits i

adoptat les mesures correctores adeqüades.

Segon. - Haurà d'acreditar està al corrent del corresponent I.A.B.

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'ALCALDE El Secretari
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� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (AlT EMPORDÀ)

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

De conformitat amb les atribucions que em confereixen l'article 6 del Decret 219/1996
de 12 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'armes dels Policies Locals i l'article
43.5 a) del Reial Decret 2568/1986 de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats locals, aquesta Alcaldia
HARESOLT:

DELEGAR al Sotsinspector en Cap de la Policia Local de Llançà, Sr. JAUME SIMON
i ARGEMIR, el control i mesures de seguretat que cregui necessaris per evitar la
pèrdua, el robatori o l'ús indegut de les armes dels membres de la Policia Locals de
Llançà, sens perjudici de la responsabilitat penal i/o disciplinària que correspongui als
titulars de les guies. Aquesta delegació comporta assumir la responsabilitat per la manca

d'adopció de les mesures de control necessàries a la seva insuficiència.

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

L'ALCALDE,

Av. Europa, núm. 37 - Tel. 9723801 81 - Fax 972 38 12 58 - 17490 LLANÇÀ
Registre d'Entitats Locals: 01170926
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®> AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALT EMPORDÀ)

DEC RE T.- A la vila de Llançà, a nou d'agost de mil nou-cents noranta-nou.

VIST l'expedient disciplinari que es tramita al funcionari Sr. MIQUEL PASCUAL
PASCUAL, Agent de la Policia Local amb el número 102, en virtud del Decret d'aquesta
Alcaldia de data 23 de juliol d'enguany.

ATÈS que l'apartat tercer de l'esmentat decret determina que previ el tràmit d'audiència es

procedeixi a la suspensió provisional de l'Agent pel termini d'un mes.

ATÈS que durant el termini de deu dies atorgat en el tràmit d'audiència, per l'inculpat no s'ha

presentat cap al.legació ni justificació.

ATÈS que en data 5 de juliol, és a dir, un dia després del termini assenyalat en el tràmit
d'audiència, pel Sr. Miquel Pascual s'ha presentat un escrit d'al.legacions registrat en aquestes
dependències amb el núm. 3823 i dirigit a l'Instructor de l'expedient, fent constar

essencialment que a l'expedient no queda demostrada la motivació, per la qual cosa demana
l'aixecament de les mesures cautelars, a l'espera de si els fets imputats poden ser constitutius

d'algun delicte comès pels funcionaris en l'exercici del seu càrrec, tipificats en el Codi Penal.

ATÈS que es consideren suficients les motivacions que figuren en el Decret d'incoació de

l'expedient disciplinari per procedir a les mesures cautelars acordades.

Aquesta Alcaldia HA RESOLT:

RATIFICAR el Decret d'aquesta Alcaldia de data 23.07.1999, i en conseqüència, PROCEDIR
a la SUSPENSIÓ PROVISIONAL de l'Agent de la Policia Local núm. 102 Sr. MIQUEL
PASCUAL PASCUAL pel termini d'un mes, amb efectes del dia següent al de la present
notificació, la qual cosa es podrà prorrogar en els termes i condicions establerts en les

disposicions previstes a l'article 55 i 56 de la Llei dels Policies Locals i 266 del Reglament del

personal al servei de les Entitats Locals, parovat 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 R.D. 33/1986 de 10 de gener (BOE 15 sw

17. O l. 1986) i 21 del Reglament de situacions administratives dels funcionaris civils de
l'Administració General de l'Estat, aprovat pel R.D. 365/1995 de 10 de març (BOE núm. 85 de

10.04.1995) 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 les dependències de
la policia municipal sense autorització.

Així mateix, aquesta suspensió comporta els efectes econòmics previstos en la normativa
aplicable.
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� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALT EMPORDÀ)

Ho mana i signa en Josep M. Salvatella i Suñer, Alcalde-President de l'Ajuntame�Q.e .k '"�"
en el lloc i data al principi assenyalat, davant meu el Secretari que certifica. -........::._._'1-/

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)

D E e RE T.-

A la Vila de Llançà, el deu d'agost de mil nou-cents noranta-nou.

Vist l' artiele 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 1.006.169 Pta.

- Pressupost Patronat Municipal Casal Pensionista.......... 30.965 Pta.

- Pressupost Patronat Municipal de Turisme 271.371 Pta.

- Pressupost Patronat Municipal d'Esports 69.070 Pta.

.Ho mana i signa el Sr.Pere V ila i Fulcarà, Alcalde en funcions de

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

/'
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� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALT EMPORDÀ)

DEC RE T.- A la vila de Llançà, l'onze d'agost de mil nou-cents noranta-nou.

Davant la necessitat de l'Alcalde d'haver-se d'absentar del Municipi per un termini
superior a vint-i-quatre hores, i vistos els articles 75 i 76 del Reglament Orgànic
Municipal i els articles 44 i 47 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, aquesta Alcaldia,

HARESOLT:

Primer.- DELEGAR a favor del primer Tinent d' Alcalde Sr. PERE VILA i FULCARÀ,
les funcions atribuïdes a l'Alcalde, durant els dies compresos del 12 a 19 d'agost actual,
ambdós inclosos.

Segon.- NOTIFICAR el present decret al primer Tinent d'Alcalde, pel seu coneixement
i efectes.

Tercer.- DONAR COMPTE d'aquesta resolució al Ple de la Corporació en la primera
sessió ordinària que es celebri.

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

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

VIST l'expedient que es tramita per la formalització del contracte derivat del concurs
, per l'atorgament d'autoritzacions per l'ocupació dels terrenys de domini públic de la
zona marítimo-terrestre pel desenvolupament de determinades activitats.

ATÈS que per la Sra. ROSA SALA POL no s'ha donat compliment als requisits
assenyalats en el Plec de Condicions i que a continuació es detallen:

Ocupació núm. 1 Platja Cau del Llop - Caseta-bar:
1.- Presentació d'assegurança d'accidents dels usuaris.
2.- Fiança definitiva de 10.000 Ptes.

ATÈS que aquesta documentació va ésser-li requerida en data 01.07.99, sense que fins
la data s'hagi complimentat, aquesta Alcaldia,

HARESOLT:

Primer.- INICIAR expedient per declarar resolta l'adjudicació de l'autorització de
l'ocupació núm. 1 de la Platja del Cau del Llop, per incompliment dels requisits del Plec
de Condicions que regien el concurs.

Segon.- DONAR el tràmit de vista i audiència de l'expedient perquè en el termini de
QUINZE DIES presenti els documents i justificacions que estimi pertinents.

Ho mana i signa en Pere Vila i Fulcarà, Alcalde Accidental de l'Ajuntament de Llançà,
en el lloc i data al principi assenyalat, davant meu, el Secretari que certifico.

Davant meu

EL SECRETARI,

Av. Europa, núm. 37 - Tel. 972 38 01 81 - Fax 972 381258 - 17490 LLANÇÀ
Registre d'Entitats Locals: 01170926
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DEC RET .- A la vila de Llançà, el setze d'agost de mil nou-cents noranta-nou.

VIST l'expedient que es tramita per la formalització del contracte derivat del concurs

per l'atorgament d'autoritzacions per l'ocupació dels terrenys de domini públic de la
zona marítimo-terrestre pel desenvolupament de determinades activitats.

ATÈS que per la Sra. ROSA SALA i POL no s'ha donat compliment als requisits
assenyalats en el Plec de Condicions i que a continuació es detallen:

Ocupació núm. 3 Platja Cau del Llop- Cadires de platja:
1.- Presentació d'assegurança d'accidents dels usuaris.
2.- Fiança definitiva de 1.200 Ptes.

ATÈS que aquesta documentació va ésser-li requerida en data 01.07.99, sense que fins
la data s'hagi complimentat, aquesta Alcaldia,

HARESOLT:

Primer.- INICIAR expedient per declarar resolta l'adjudicació de l'autorització de
l'ocupació núm. 3 de la Platja del Cau del Llop, per incompliment dels requisits del Plec
de Condicions que regien el concurs.

Segon.- DONAR el tràmit de vista i audiència de l'expedient perquè en el termini de
QUINZE DIES presenti els documents i justificacions que estimi pertinents.

Ho mana i signa en Pere Vila i Fulcarà, Alcalde Accidental de l'Ajuntament de Llançà,
en el lloc i data al principi assenyalat, davant meu, el Secretari que certifico.

Davant meu

CRETARI,

Av. Europa, núm. 37 - Tel. 972 38 01 81 - Fax 972 381258 - 17490 LLANÇÀ
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®> AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALT EMPORDÀ)

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

VIST l'expedient que es tramita per la formalització del contracte derivat del concurs

per l'atorgament d'autoritzacions per l'ocupació dels terrenys de domini públic de la
zona marítimo-terrestre pel desenvolupament de determinades activitats.

ATÈS que per la Sra. M_II TERESA RIERA GUDAYOL no s'ha donat compliment als
requisits assenyalats en el Plec de Condicions i que a continuació es detallen:

Ocupació núm. 22 Platja Port- Hamaques:
1.- Presentació d'assegurança d'accidents dels usuaris.
2.- Fiança definitiva de 8.040 Ptes.

ATÈS que aquesta documentació va ésser-li requerida en data 28.06.99, sense que fins
la data s'hagi complimentat, aquesta Alcaldia,

HARESOLT:

Primer.- INICIAR expedient per declarar resolta l'adjudicació de l'autorització de
l' ocupació núm. 22 de la Platja del Port, per incompliment dels requisits del Plec de
Condicions que regien el concurs.

Segon.- DONAR el tràmit de vista i audiència de l'expedient perquè en el termini de
QUINZE DIES presenti els documents i justificacions que estimi pertinents.

Ho mana i signa en Pere Vila i Fulcarà, Alcalde Accidental de l'Ajuntament de Llançà,
en el lloc i data al principi assenyalat, davant meu, el Secretari que certifico.

Davant meu

El Secretari,

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



� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALT EMPORDÀ)

DEC RET .- A la vila de Llançà, el disset d'agost de mil nou-cents noranta-jjxj ,

Vist l' escrit dels veïns del carrer Picasso, núm. 6 on es queixen dels sorolls produïts per la
Discoteca 91, i vist l'informe emès per l'Enginyer Assessor Municipal de data 02.08.1998,
on posa de manifest diverses deficiències pel que fa a la insta1.lació, així com una manca

d'insonorització del local, aquesta Alcaldia HA RESOLT:

Primer.- REQUERIR al gerent de la DISCOTECA 91, Sr. ANTONI BARNEDA
SERRADELL perquè en el termini màxim de DEU DIES subsani les següents
deficiències:

l. Repassar totes les portes per tal que es puguin tancar automàticament.
2. Reparar els llums d'emergència que no funcionin.

Segon.- REQUERIR al gerent de la DISCOTECA 91, Sr. ANTONI BARNEDA
SERRADELL perquè en el termini màxim d 'UN MES comptat des de la rebuda de la

present notificació adapti la porta de sortida d'emergència, contigua a l'accés dels lavabos a

la mesura reglamentària de 1,80 m. i aporti Estudi d'insonorització de la Discoteca.

Tercer.- ADVERTIR al Sr. ANTONI BARNEDA SERRADELL que en cas

d'incompliment s'iniciarà expedient de clausura del local.

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

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

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

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



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

W> 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 Joan Maragall núm. 3 i 5, propietat del
Sr. JOAN SALVAT i SOLER, 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 al Sf. 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 els terrenys situats al carrer Joan Maragall núm. 3 i 5.

ADVERTIR al Sf. JOAN SALVAT i SOLER que en el cas d'incompliment del requerit,
procedirà a iniciar-se expedient per tal de fer-ho aquest Ajuntament pels corresponents
Serveis, o mitjançant la contractació amb una empresa, fent ús del sistema d'execució
subsidiària amb les despeses a càrrec del requerit.

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

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

Davant meu

EL SECRETARI,

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



W> AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALT EMPORDÀ)

DEC RET .- A la vila de Llançà, el vint d'agost 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 Joan Maragall núm. 1, propietat del Sr.
GABRIEL SALVAT i DUCH, es troba plena de malesa amb alt perill i rise d'incendi.

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

condicions de seguretat, salubritat i ornat públic.

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

HARESOLT:

REQUERIR al Sr. GABRIEL SALVAT i DUCH 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 Joan Maragall núm. 1.

ADVERTIR al Sr. GABRIEL SALVAT i DUCH que en el cas d'incompliment del
requerit, procedirà a iniciar-se expedient per tal de fer-ho aquest Ajuntament pels
corresponents Serveis, o mitjançant la contractació amb una empresa, fent ús del
sistema d'execució subsidiària amb les despeses a càrrec del requerit.

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

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

Davant meu

EL SECRETARI,

Av. Europa, 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 vint-i-tres d'agost de mil nou-cents noranta-nou.

Vist l'informe emès per la Policia Local en data 16 d'agost d'enguany, en el que consta

que a diversos llocs del municipi, concretament a Grifeu, La Salanca i Cau del Llop,
encara hi ha cartells indicadors dels horaris del tren turístic.

Aquesta Alcaldia,

HARESOLT:

REQUERIR a la Sra. ROSA SALA POL, perquè en el termini de TRES DIES, a

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

retirar els rètols indicadors dels horaris del tren turístic, situats a Grifeu, La Salanca i
Cau del Llop.

ADVERTIR a la Sra. ROSA SALA POL 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.
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� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALT EMPORDÀ)

DE CRE T.-

A la Vila de Llançà, a 24 d'agost 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 303.799 Pta.

- Pressupost Patronat Municipal Casal Pensionista.......... 54.195 Pta.

- Pressupost Patronat Municipal de Turisme 160.544 Pta.

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

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

Davantmeu
ELSECRETARI
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� AJUNTAMENT DE LLANÇA (ALT EMPORDÀ)

DEeRE T...

A la Vila de Llançà, a set de setembre 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:

r- ÀREA D'HISENDA:

A proposta del Regidor Delegat d'Hisenda

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

es detallen:

• Pressupost Ajuntament 721.816 Pta.

- Pressupost Patronat Municipal de Turisme 150.316 Pta.

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

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

CALDE
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QD> AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALT EMPORDÀ)

DECRET

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

En virtut del que disposen les Bases aprovades pel Ple de la Corporació, en data 24
d'abril de 1999, que regeixen el concurs-oposició per a la provisió en propietat d'una
plaça de tècnic de grau mig, i vistes les instàncies per prendre part a les proves,

HE RESOLT:

Primer.- APROVAR la següent llista d'aspirants admesos:
Sra. Marta Felip i Torres
Sr. Pere López i Cumbriu
Sr. Jordi Port i Casadevall
Sr. Jesús Planas i Jordi
Sra. Anna Ribas i Bardera
Sr. Francesc Guisset i Lagresa
Sra. Laura Borràs i Pagès
Sra. Elisabeth Trias i Font

Aspirants exclosos: cap

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

PRESIDENT Titular:

Suplent:
Sr. Josep M. Salvatella i Suñer
Sr. Pere Vila i Fulcarà

REPRESENTANT DE L'ESCOLA D' ADMINISTRACIÓ PÚBLICA DE CATALUNYA
Titular: Sr. Carles Pigem i Ramis

Suplent: Sr. Francisco Muñoz i Cameo

REPRESENTANT DEL DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA

Titular:
Suplent:

Sra. M" Gràcia Prat i Pineda
Sra. Desirée Mascort i Yglesias

ASSESOR DESIGNAT PER L'ALCALDIA
Titular:
Suplent:

Sra. Dolors Turu i Santigosa
Sr. Josep M" Cortada i Puig
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AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALT EMPORDÀ)

MEMBRES DE LA CORPORACIÓ DESIGNATS PER L'ALCALDIA

Titulars: Sr. Josep Serradell i Pacareu
Sr. Joaquim Agustí i Canals

Suplents: Sr. Lluís Solà i Verdaguer
Sr. Víctor Pagès i Giralt

..

MEMBRES EN REPRESENTACIÓ DEL PERSONAL
Titular: Sra. M" Carme Nogué i Ayats
Suplent: Sra. Maria Pi i Soler

SECRETARI DEL TRIBUNAL
Titular:

Suplent:
Sra. Encarnació Mesquida i Paltré
Sr. Marcià Hernández i Campos

Tercer. - DESIGNAR especialista assessora del Tribunal de les proves convocades, amb
veu però sense vot, la Sra. Imma Trias i Pilsa, per a la realització de la prova de
coneixements de la llengua catalana.

Quart. - FIXAR com a data per a la constitució del Tribunal, el dilluns, dia 13 de
desembre de 1999, a les 9 hores del matí, a la Casa Consistorial.
L'inici dels exercicis serà el mateix dia 13, a 2/4 de 10 del matí.

Cinguè.- PUBLICAR la present resolució en el BOP i en el tauler d'anuncis de la Casa
Consistorial, així com notificar-la individualment a cadascun dels aspirants.

Ho mana i signa el Sr.JOSEP M. SALVATELLA i sUÑER, Alcalde-President de
I'Ajuntament de Llançà, en el lloc i data abans indicats, davant meu, el Secretari, que
certifico.
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� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALT EMPORDÀ)

DECRET.- A la Vila de Llançà, a nou de setembre de mil nou-cents nortant

En l'expedient disciplinari que és tramita al funcionari Sr, Miquel Pascual Pascual,
Agent 102 de la Policia local va decretar-se la suspensió provisional de l'esmentat

Agent en virtud de resolució de data 9.08.1999.

ATÈS que en data 10 de setembre d'enguany finalitza el termini d'un mes de suspensió
provisional assenyalada en l'esmentada resolució.

ATESES les al.legacions verbals manifestades davant aquesta Alcaldia per l'inculpat.

ATES que s'estima que continua essent d'aplicació la motivació que figura en el decret
d'incoació d'expedient per la qual es considera que la naturalesa de la conducta

irregular que pressumptament ha observat el funcionari, el que no s'ha d'oblidar és que
aquest presta les 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 procedimnent 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.

VISTOS les articles 55 a 57 de la Llei 16/1991, de 10 de juliol de les policies locals i
266 a 273 del Reglament de personal al servei de les Entitats Locals aprovat per Decret
214/1990 de 30 de juliol, aquesta Alcaldia HA RESOLT:

IMPOSAR com a mesura preventiva el TRASLLAT de l'Agent de la Policia Local Sf.
MIIQUEL PASCUAL PASCUAL allloe de treball de l'àrea d'Obres i Urbanisme pel
desenvolupament de tasques de control, vigilància i altres necessitats del servei, sota les
directrius dels Tècnics municipals amb efectes dels dia 10 de setembre de 1999.

La durada del trasllat preventiu s'estableix pel termini que duri l'expedient disciplinari i

comporta la prohibició de l'us d'uniforme, sense arma ni credencial i la prohibició
d'entrar en les dependències de la policia municipal sense autorització.

Aixi mateix aquesta mesura comporta les efectes econòmics previstos en la normativa

aplicable.

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

CALDE,
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� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALT EMPORDÀ)

139

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

Vist l'informe emès pel Coordinador d'Obres i Urbanisme d'aquest Ajuntament, en el
que consta que a la parcel.la situada a l'Av. Pau Casals, 23, es troba plena de malesa i
vegetació la qual cosa representa un 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 propietari de l'esmentat solar Sr. LLUIS SOLER FALCÓ perquè en el
termini màxim de QUINZE DIES, a comptar des de la data de rebuda de la notificació
de la present resolució, procedeixi a netejar el terreny situat a I' Av. Pau Casals, 23
d'aquest municipi.

ADVERTIR al Sr. LLUIS SOLER FALCÓ 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. Signatures: L'ALCALDE.= Davant meu, EL SECRETARI."
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Per l'Instructor de l'expedient sancionador incoat al Sr. Antonio Cortés Aparicio, s'ha

formulat la proposta de resolució prenen com a base els següents fets i fonaments:

1. Per resolució de l'Alcalde de data 05.05.1999 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 28.03.1999 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 1 'Instructor es proposa una sanció de tancament del

local durant dos mesos.

4. La Sra. Josefa Burgos Bonavia ha presentat un escrit d'al.legacions amb registre
d'entrada 4146 de data 26.08.1999, considerant errònia l'apreciació de l'Enginyer
municipal en els informes emesos en quant el nivell de decibels permesos a

l'exterior i que assenyala en 30 dBA, quan d'acord amb l'article 70 de les

Ordenances de Policia i Bon Govern no es pot permetre cap decibel, tenint en

compte que dit article diu que només podran tenir música els locals que estiguin
correctament insonoritzats i es demana que la sanció consisteixi en el tancament

definitiu de la Sala de Festes.

5. El Sr. Antonio Cortés Aparicio ha presentat un escrit d'aLlegacions, registre
d'entrades núm. 4181 de data 27.08.1999 dient que l'article 70 de l'Ordenança de

Policia i Bon Govern no té cobertura legal específica que l'ampari i per tant,

l'ementat article s'ha de considerar nul. També indica que en l'esmentat article no

consta quin és ellímit permès a partir de la 1.00 h., ja que únicament assenyala que

només podran tenir música aquells locals que estiguin correctament insonoritzats.

Per tant, la manca de concreció del límit invalida el fet d'assenyalar la comissió dels

fets com a falta greu per superar en 15 dBA els límits establerts que en aquests
límits no estan establerts. Així mateix aLlega que l'article 71 de l'Ordenança
estableix que la distància per les medicions des de l'exterior del local serà de 5

metres i en l'expedient sancionador en lloc consta la distancia a la qual foren

realitzades les medicions acústiques. Es demana l'arxiu de les actuacions.

6. Atès que en l'informe Tècnic es fa constar que degut al gran número de denúncies

efectuades en aquest Ajuntament pel soroll de la Sala de Festes Cuasar, s'ha efectuat

una medició exhaustiva del nivell mig de soroll existent a la zona quan la discoteca

no està funcionant. La mitja de valors, donen com a resultat que es poden considerar

els 30 decibels com a valor mínim a partir del que es podia considerar valor molest.
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AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ) \ � )ATÈS que l'article 55 del Reial Decret legislatiu 781/1986, de 18 d'ab�1 ol¡ �"'.
•

s'aprova el text refòs de les disposicions legals vigents en matèria de Règi :C"oëan
artiele 4 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglame d'obres,
activitats i serveis dels ens locals perquè en l'àmbit de les seves competènci s aprovin
Ordenances i Reglaments i les quals vinculen tant als ciutadans com a les

administracions públiques, amb la qual cosa es dona la cobertura legal a que fa

referència el Sf. Cortés.

ATÈS que d'acord amb el contingut de l'informe de l'Enginyer Tècnic, els fets que es

determinen en el present expedient constitueixen una falta greu d'acord amb l'article 70

de les Ordenances de Policia i Bon Govern, amb independència si es consideren els 30

decibels de valor mínim, i de la distància que es fa la prova, perquè en tots els supòsits
se sent música al'exterior i en el domicili de la Sra. Burgos.

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 Sf. ANTONIO CORTÉS APARICIO la sanció de tancament del local
Sala de Festes CUASAR per DOS MESOS, que haurà de fer-se efectiu des del 21

d'octubre al 21 de desembre 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 lloc i data la principi assenyalat, davant meu, el Secretari que certifico.

El Secretari Acetal.
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::@> AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALT EMPORDÀ)

DEC RET .- A la vila de Llançà, a tretze de setembre de mil nou-cents nor

Per l'Instructor de l'expedient sancionador incoat al Sr. Antonio Cortés Aparicio, s'ha
formulat la proposta de resolució prenen com a base els següents fets i fonaments:

1. Per resolució de l' Alcalde de data 05.05.1999 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 14.03.1999 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 1 'Instructor es proposa una sanció de tancament del
local durant un mes.

4. La Sra. Josefa Burgos Bonavia ha presentat un escrit d'aLlegacions amb registre
d'entrada 4146 de data 26.08.1999, considerant errònia l'apreciació de l'Enginyer
municipal en els informes emesos en quant el nivell de decibels permesos a
l'exterior i que assenyala en 30 dBA, quan d'acord amb l'article 70 de les
Ordenances de Policia i Bon Govern no es pot permetre cap decibel, tenint en

compte que dit article diu que només podran tenir música els locals que estiguin
correctament insonoritzats i es demana que la sanció consisteixi en el tancament
definitiu de la Sala de Festes.

5. El Sr. Antonio Cortés Aparicio ha presentat un escrit d'al.legacions, registre
d'entrades núm. 4181 de data 27.08.1999 dient que l'article 70 de l'Ordenança de
Policia i Bon Govern no té cobertura legal específica que l'ampari i per tant,
l'ementat article s'ha de considerar nul. També indica que en l'esmentat article no
consta quin és el límit permès a partir de la 1.00 h., ja que únicament assenyala que
només podran tenir música aquells locals que estiguin correctament insonoritzats.
Per tant, la manca de concreció del límit invalida el fet d'assenyalar la comissió dels
fets com a falta greu per superar en 15 dBA els límits establerts que en aquests
límits no estan establerts. Així mateix aLlega que l'article 71 de l'Ordenança
estableix que la distància per les medicions des de l'exterior del local serà de 5
metres i en l'expedient sancionador en lloc consta la distancia a la qual foren
realitzades les medicions acústiques. Es demana l'arxiu de les actuacions.

6. Atès que en l'informe Tècnic es fa constar que degut al gran número de denúncies
efectuades en aquest Ajuntament pel soroll de la Sala de Festes Cuasar, s'ha efectuat
una medició exhaustiva del nivell mig de soroll existent a la zona quan la discoteca
no està funcionant. La mitja de valors, donen com a resultat que es poden considerar
els 30 decibels com a valor mínim a partir del que es podia considerar valor molest.
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El Secretari Acetal.

®> AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALT EMPORDÀ)

ATÈS que l'article 55 del Reial Decret legislatiu 781/1986, de
s'aprova el text refòs de les disposicions legals vigents en matèria de Règinr-t-.t:\<p�
article 4 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglamen d'obres,
activitats i serveis dels ens locals perquè en l'àmbit de les seves competències aprovin
Ordenances i Reglaments i les quals vinculen tant als ciutadans com a les
administracions públiques, amb la qual cosa es dona la cobertura legal a que fa
referència el Sr. Cortés.

ATÈS que d'acord amb el contingut de l'informe de l'Enginyer Tècnic, els fets que es

determinen en el present expedient constitueixen una falta greu d'acord amb l'article 70
de les Ordenances de Policia í Bon Govern, amb independència si es consideren els 30
decibels de valor mínim, i de la distància que es fa la prova, perquè en tots els supòsits
se sent música al'exterior i en el domicili de la Sra. Burgos.

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 UN MES, que haurà de fer-se efectiu des del 20 de
setembre al 20 d'octubre 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 lloc i data la principi assenyalat, davant meu, el Secretari que certifico.
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AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALT EMPORDÀ)

D E e R E T.-

A la Vila de Llançà, a quinze de setembre 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

1.2) APROVAR el pagament de la factura núm. 46, de SERVEIS SOL

IXENT,S.L., per import de 187.920 Ptes., amb càrrec al Pressupost

del Patronat Municipal d'Esports actualment vigent.

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)

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

VISTA l'acta de medició de presió sonora del dia 18.04.1999 de la Policia Local fent

constar que en les mesures preses entre les 4h. 35' i les 4h. 56' 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.

El Secretari
a.(.c....�
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� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

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

VISTA l'acta de medició de presió sonora del dia 25.04.1999 de la Policia Local fent

constar que en les mesures preses entre les 3h. 12' i les 4h. 47' 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:

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.

L'ALCALDE El Secretari
...u:.cJ:c;j_

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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DEC RET. - A la vila de Llançà, a vint de setembre de mil nou-cents noranta � N e � /

...... .

AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALT EMPORDÀ)

VISTA la sol.licitud formulada pel Sr. Antonio Cortés Aparicio, registrat d'entrada el

17.09.99 amb el núm. 4490, en el que sol.licita la suspensió de l'executivitat del Decret

d'Alcaldia de data 13.09.99 en virtut del qual es va disposar, després de tramitar-se el

pertinent expedient sancionador, la sanció de tancament del local "Sala de Festes

CUASAR" pel període d'un MES.

VISTOS els antecedents obrants a la Secretaria d'aquests Ajuntament, dels que resulten

els següents extrems:

a) L'Ajuntament va tramitar expedient sancionador contra el Sr. Antonio Cortés

Aparicio com a conseqüència d'haver constatat que, en data 14 de març de 1999 el

volum de la música de la instal.lació "Sala de Festes Cuasar" de la seva propietat,
excedia dels límits autoritzats per l'Ordenança de Policia i Bon Govern.

En l'expedient es va atorgar la preceptiva audiència a l'interessat, seguint-se
escrupulosament la totalitat dels tràmits previstos en la vigent legislació, restant

degudament acreditat, mitjançant l'informe tècnic obrant en el propi expedient que:
"es fa constar. que degut al gran número de denúncies efectuades en aquest
Ajuntament pel soroll de la Sala de Festes Cuasar, s 'ha efectuat una medició

exhaustiva del nivell mig de soroll existent a la zona quan la discoteca no està

funcionant. La mitja de valors, donen com a resultat que es poden considerar els 30

decibels com a valor mínim apartir del que espodia considerar valor molest".

b) En virtut de Decret d'Alcaldia de data 13 de setembre de 1999 es va imposar a

l'expedient la sanció de tancament del local "Sala de Festes Cuasar" per un mes, a

fer efectiu des del dia 20 de setembre al 20 d'octubre de 1999, en haver quedat
acreditat que el Sr. Antonio Cortés era autor d'una infracció administrativa

tipificada com a molt greu per l'Ordenança de Policia i Bon Govern de

l'Ajuntament. Aquest acte administratiu fou notificat a l'interessat en data de 15 de

setembre.

ATÈS que l'article 51 de la Llei 7/85 de 2 d'abril Reguladora de les Bases de Règim
Local preveu immediata l'executivitat dels actes administratius i atès que en la seva

petició el Sr. Antonio Cortés Aparicio acredita que ha interposat recurs contenciós

administratiu contra el Decret d'Alcaldia de data 13 de setembre, havent-se sol.licitat la

seva suspensió sense motivació específica per mitjà d'altresí en el propi escrit

d'interposició, enregistrat en el Deganat dels Jutjats de Girona el dia 16 de setembre.

ATÈS que malgrat l'anterior no s'acredita que el recurs interposat hagi estat admès a

tràmit per l'òrgan Jurisdiccional competent i que en conseqüència tampoc ho ha estat la

peça separada de suspensió moment processal en el qual precediria la suspensió de

l'executivitat de l'acte administratiu (AAN de 19 de gener de 1990).
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ATÈS que el precedent invocat en relació a la suspensió del Decret de l'Ai2'aÍ:t UEQ�
de juliol passat (pel que es sanciona una anterior infracció amb reincidèn Tàr- no

constitueix cap element vinculant a considerar i màxim si atenem el fet que en

l'actualitat encara no consta a aquest Ajuntament que per part del Jutjat del Contenciós
de Girona s'hagi admès a tràmit el recurs i per tant la peça separada de suspensió.

AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALT EMPORDÀ)

ATÈS el que disposen els articles 21 de la Llei 7/85 de 2 d'abril, 131 i ss. de la Llei

29/98, de 13 de juliol, i disposicions concordants i complementàries, aquesta Alcaldia
Presidència

DISPOSA:

"l.- DESESTIMAR en base a les consideracions figurades a la part expositiva del

present Decret, la petició formulada pel Sf. Antonio Cortés Aparició de data 17 de
setembre passat, de suspendre l'executivitat del Decret d'Alcaldia de 13 de setembre de
1999 en virtut del qual es va imposar al propi particular la sanció de tancament del local
"Sala de Festes CUASAR" durant UN:MES a fer efectiva des del dia d'avui i fins el 20
d'octubre de 1999.

2.- Significar a l'interessat que en el moment en que s'acrediti fefaentment que per part
del Jutjat del Contenciós Administratiu s'hagi disposat l'admissió de la sol.licitud de

suspensió en via de recurs jurisdiccional es suspendrà l'execució de l'acte recorregut
fins que es dicti la resolució que tanqui l'incident cautelar."

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 assenyalat, davant meu, el Secretari que certifico.

EL SECRETARI Acctal.,

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

condicions de seguretat, salubritat i ornat públic.

•

� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

Vist l'informe emès per l'Arquitecte Assessor Municipal en data 14-9-99, en el que
consta que a l'obra situada a Fané de Dalt, P.Km. 5,250 de la Carretera Port de la Selva,
promoguda per EUROBun.DING S.L., hi ha diverses deficiències.

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

REQUERIR a EUROBUILDING S.L. perquè en el termini de QUINZE DIES, a

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

esmenar les següents deficiències del solar en construcció situat a la Carretera del Port
de la Selva, P. Km. 5,250:

Col.locar una tanca que garanteixi la seguretat dels veïns col.locats a cota

superior.
Impedir el pas per l'escala mentre es realitzin les obres necessàries que
garanteixi el pas de persones per la mateixa.
Reposició de la vorera que volta la zona verda i reparar el forat existent a la
vorera oposada, amb reposició de la vorera.

A la zona verda ha de planejar-se adeqüadament, prèvia col.locació de
"relleno" sostenible i realització del mur d'escullera necessari per garantir la
neteja de la vorera.

Ha de netejar-se en generalla vorera i calçada dels arrossegaments soferts com

a conseqüència de les pluges.

HARESOLT:

ADVERTIR a EUROBUILDING 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,

'r'o,
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DEC RET .- A la vila de Llançà, el vint-i-dos de setembre de mil nou-ce

nou.

�

� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀJ

VIST l'informe emès per la Policia Local en data 7 de setembre d'enguany, en el que
consta que la finca situada al carrer La Farella núm. 36, propietat de la Sra. FILOMENA
ALBA cAÑADA, està plena de deixalles, llaunes i pinassa, la qual cosa suposa una

manca de salubritat i un rise d'incendi, tenint en compte que la finca està plena de pins.

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. FILOMENA ALBA CAÑADA perquè en el termini de

QUINZE DIES, a comptar des de la data de rebuda de la notificació de la present
resolució, procedeixi a netejar el terreny situat al carrer La Farella núm. 36.

ADVERTIR a la Sra. FILOMENA ALBA CAÑADA que en el cas d'incompliment del

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

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

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

L'ALCALDE, Davant meu

EL SECRETARI,
0�
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� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

D E e RET .- A la vila de Llançà, el vint-i-dos de setembre de mil nou-e

nou.

VIST l'informe emès per la Policia Local en data 6 de setembre d'enguany, en el que
consta que del jardí de la finca situada al carrer Pintor Torruella núm. 19, propietat del
Sr. AMADEO POMAR, va caure una branca d'un arbre al mig de la calçada
obstaculitzant la circulació.

DONAT que es tracta d'un arbre molt alt les branques del qual són toves i sense

resistència i algunes d'elles sobresurten al carrer Pintor Torruella.

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. AMADEO POMAR LLEDÓ perquè en el termini de TRES DIES,
a comptar des de la data de rebuda de la notificació de la present resolució, procedeixi a

tallar les branques de l'arbre del carrer Pintor Torruella núm. 19 que sobrevolen a la via
pública.

ADVERTIR al Sr. AMADEO POMAR LLEDÓ 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 SECRE��-w_
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� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

D E e RET .- A la vila de Llançà, el vint-i-dos de setembre de mil nou-cen

nou.

VIST l'informe emès per la Policia Local en data 20-9-99, en el que consta que el dia 19

de setembre va caure a la via pública part de la cornisa de la vivenda situada al carrer

Rafael Estela núm. 16, propietat del Sr. Juan Salvá i Granollers.

VIST l'informe de l'Arquitecte-Assessor Municipal de data 21-9-99, després d'haver
efectuat una visita d'inspecció a l'edifici situat al carrer Rafael Estela núm. 16, en el que
consta que convé que amb urgència s'efectui una reparació de l' arrebossat de la façana.

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 SALVÁ GRANOLLERS perquè en el termini de QUINZE
DIES, a comptar des de la data de rebuda de la notificació de la present resolució,
procedeixi a reparar l' arrebossat de la façana de la vivenda situada al carrer Rafael
Estela núm. 16.

ADVERTIR al Sr. JOAN SALVÁ GRANOLLERS 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

ELSEC��
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� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)
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DEC RET .- A la vila de Llançà, el vint-i-dos de setembre de mil nou-ce s noranta

nou.

Vist l'informe emès per la Policia Local en data 7 de setembre d'enguany, en el que
consta que la finca coneguda com a "Can Gaspar", situada a la Ctra. Port de la Selva
núm. 31, propietat de la Sra. ELVIRA FARRERAS i VALENTÍ, està plena de

deixalles, llaunes i pinassa, la qual cosa suposa una manca de salubritat i un rise
d'incendi, tenint en compte que la finca està plena de pins.

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. ELVIRA FARRERAS VALENTÍ perquè en el termini de
QUINZE DIES, a comptar des de la data de rebuda de la notificació de la present
resolució, procedeixi a netejar el terreny situat a la Carretera del Port de la Selva
núm.31.

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

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

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

L'ALCALDE, Davant meu,
EL S TARI,
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AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALT EMPORDÀ)

VISTA la soLlicitud formulada pel Sr. Antonio Cortés Aparicio, registrat d'entrada el
17.09.99 amb el núm. 4489, en el que soLlicita la suspensió de l'executivitat del Decret
d'Alcaldia de data 13.09.99 en virtut del qual es va disposar, després de tramitar-se el
pertinent expedient sancionador, la sanció de tancament del local "Sala de Festes
CUASAR" pel periode de DOS MESOS.

VISTOS els antecedents obrants a la Secretaria d'aquests Ajuntament, dels que resulten
els següents extrems:

a) L'Ajuntament va tramitar expedient sancionador contra el Sr. Antonio Cortés
Aparicio com a conseqüència d'haver constatat que, en data 28 de març de 1999 el
volum de la música de la instaLlació "Sala de Festes Cuasar" de la seva propietat,
excedia dels límits autoritzats per l'Ordenança de Policia i Bon Govern.
En l'expedient es va atorgar la preceptiva audiència a l'interessat, seguint-se
escrupulosament la totalitat dels tràmits previstos en la vigent legislació, restant

degudament acreditat, mitjançant l'informe tècnic obrant en el propi expedient que:
"es fa constar que degut al gran número de denúncies efectuades en aquest
Ajuntament pel soroll de la Sala de Festes Cuasar, s 'ha efectuat una medició
exhaustiva del nivell mig de soroll existent a la zona quan la discoteca no està

funcionant. La mitja de valors, donen com a resultat que es poden considerar els 30
decibels com a valor mínim apartir del que espodia considerar valor molest".

b) En virtut de Decret d'Alcaldia de data 13 de setembre de 1999 es va imposar a

l'expedient la sanció de tancament del local "Sala de Festes Cuásar' per dos mesos,
a fer efectiu des del dia 21 d'octubre al 21 de desembre de 1999, en haver quedat
acreditat que el Sr. Antonio Cortés era autor d'una infracció administrativa
tipificada com a molt greu per l'Ordenança de Policia i Bon Govern de
l'Ajuntament. Aquest acte administratiu fou notificat a l'interessat en data de 14 de
setembre.

ATÈS que l'article 51 de la Llei 7/85 de 2 d'abril Reguladora de les Bases de Règim
Local preveu immediata l'executivitat dels actes administratius i atès que en la seva

petició el Sr. Antonio Cortés Aparicio acredita que ha interposat recurs contenciós
administratiu contra el Decret d'Alcaldia de data 13 de setembre, havent-se so1.1icitat la
seva suspensió sense motivació específica per mitjà d'altresí en el propi escrit
d'interposició, enregistrat en el Deganat dels Jutjats de Girona el dia 16 de setembre.
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ATÈS que malgrat l'anterior no s'acredita que el recurs interposat hagi estat

tràmit per l'òrgan jurisdiccional competent i que en conseqüència tampoc ho

peça separada de suspensió moment processal en el qual precediria la sus

l'executivitat de l'acte administratiu (AAN de 19 de gener de 1990).

}
$ !
I

AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALT EMPORDÀ)

ATÈS que el precedent invocat en relació a la suspensió del Decret de l'Alcaldia de 19
de juliol passat (pel que es sanciona una anterior infracció amb reincidència), no

constitueix cap element vinculant a considerar.

ATÈS el que disposen els articles 21 de la Llei 7/85 de 2 d'abril, 131 i ss. de la Llei
29/98, de 13 de juliol, i disposicions concordants i complementàries, aquesta Alcaldia
Presidència

DISPOSA:

1.- DESESTIMAR en base a les consideracions figurades a la part expositiva del

present Decret, la petició formulada pel Sr. Antonio Cortés Aparició de data 17 de
setembre passat, de suspendre l'executivitat del Decret d'Alcaldia de 13 de setembre de
1999 en virtut del qual es va imposar al propi particular la sanció de tancament del local
"Sala de Festes CUASAR" durant DOS MESOS a fer efectiva del dia 21 d'octubre i
fins el 21 de desembre de 1999.

2.- Significar a l'interessat que en el moment en que s'acrediti fefaentment que per part
del Jutjat del Contenciós Administratiu s'hagi disposat l'admissió de la sol.licitud de

suspensió en via de recurs jurisdiccional es suspendrà l'execució de l'acte recorregut
fins que es dicti la resolució que tanqui l'incident cautelar."

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

El Secretari
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El Secretari

tilt

@> AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

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

Per Decret d'Alcaldia de data 13 de setembre de 1999 va imposar-se al Sf. ANTONIO
CORTÉS APARICIO la sanció de tancament del local Sala de Festes Cuasar per DOS
MESOS, que hauria de fer-se efectiu des del21 d'octubre al21 de desembre de 1999.

Per Decret d'Alcaldia de data 28 de setembre de 1999 varen desestimar-se les
al.legacions formulades demanant la suspensió de l'executivitat del Decret del 13.09.99,
referit anteriorment, i s'indica que en el moment en que s'acrediti fefaentment que per
part del Jutjat Contenciós Administratiu s'hagi disposat l'admissió de la sol.licitud en

via de recurs jurisdiccional es suspendria l'execució de l'acte recorregut fins que es dicti
resolució que tanqui l'incident cautelar.

ATÈS que en data 29.09.99 va registrar-se d'entrada un escrit del Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 2 de Girona corresponent a l'expedient ''Recurs 75/1999" pel qual
s'admet a tràmit la demanda del Sr. Cortés.

Aquesta Alcaldia HA RESOLT:

DISPOSAR la suspensió de l'executivitat del Decret d'Alcaldia de data 13.09.1999 fins
que no es dicti resolució per part del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Girona,
en el ben entés que al no haver-se complimentat cap dia de sanció, resta pendent la seva

efectivitat integra fins la resolució judiciat abans esmentada.

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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Per Decret d'Alcaldia de data 13 de setembre de 1999 va imposar-se al Sr. ANTONIO
CORTÉS APARICIO la sanció de tancament del local Sala de Festes Cuasar per UN
MES, que hauria de fer-se efectiu des del20 de setembre al20 d'octubre de 1999.

Per Decret d'Alcaldia de data 20 de setembre de 1999 varen desestimar-se les
al.legacions formulades demanant la suspensió de l'executivitat del Decret del 13.09.99,
referit anteriorment, i s'indica que en el moment en que s'acrediti fefaentment que per
part del Jutjat Contenciós Administratiu s'hagi disposat l'admissió de la sol.licitud en

via de recurs jurisdiccional es suspendria l'execució de l'acte recorregut fms que es dicti
resolució que tanqui l'incident cautelar.

ATÈS que en data 30.09.99 va registrar-se d'entrada un escrit del Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 2 de Girona corresponent a l'expedient ''Recurs ordinari 74/1999"
pel qual s'admet a tràmit la demanda del Sr. Cortés.

Aquesta Alcaldia HA RESOLT:

DISPOSAR la suspensió de l'executivitat del Decret d'Alcaldia de data 13.09.1999 fins
que no es dicti resolució per part del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Girona,
en el ben entés que s'han complimentat onze dies de sanció (del 20 al 30 de setembre),
en tant que resten vint dies pendents fins la resolució judicial abans esmentada.

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. 972 38 01 81 - Fax 972 381258 - 17490 LLANÇÀ
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DEC R E T.- A la vila de Llançà, el quatre d'octubre de mil nou-cents noranta-nou.

Havent-se donat compliment per part de la Sra. MARYVONNE ROUSSELIN a les

obligacions econòmiques derivades de les Contribucions Especials per les obres

d'Urbanització Els Estanys-Sant Genís, aquesta Alcaldia,

HARESOLT:

COMUNICAR a la CAIXA DEL PENEDÈS que queda sense efecte el requeriment
sobre efectivitat de l'aval acordat per la Comissió de Govern del dia 24-08-99, per la

qual cosa, pot procedir a la cancel.lació de l'aval de data O 1-08-1994 per un import de

664.300 Ptes.

Ho 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.

Davant meu

EL SECRETARI,

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 cinc d'octubre 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 442.469 Pta.

- Pressupost Patronat Municipal de Turisme 29.000 Pta.

- Pressupost Patronat Municipal d'Esports 38.825 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 R E T.- A la vila de Llançà, el set d'octubre de mil nou-cents noranta-

VIST l'informe emès per la Policia Local en data 24-9-99, en el qual consta que a la
calçada de davant l'entrada de l'edifici situat al carrer Bassegoda núm. 28 s'hi ha
col.locat dos testas.

Aquesta Alcaldia, HA RESOLT:

REQUERIR al Sr. CARLOS ALBERTO DÍAZ RUBIO, President de la Comunitat de
Propietaris de l'Edifici situat al carrer Bassegoda núm. 28, perquè en el termini de
TRES DIES a comptar des de la data de rebuda de la notificació de la present resolució,
procedeixi a retirar els dos testos coLlocats a la calçada de davant l'entrada de l'edifici.

ADVERTIR al Sr. CARLOS ALBERTO DÍAZ RUBIO que en el cas d'incompliment
del requerit, procedirà a iniciar-se expedient per tal de fer-ho 'aquest Ajuntament pels
corresponents serveis, fent ús del sistema d'execució subsidiària amb les despeses a

càrrec del requerit.

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

Ho mana i signa el Sr. Alcalde-President de I'Ajuntament de Llançà, davant meu, el
Secretari que certifico.
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"DECRET.- A la vila de Llançà, a set d'octubre de mil nou-cents noranta-nou.

VIST l'informe emès per la Ponència Tècnica Comarcal en sessió celebrada el dia 23 de

setembre de 1999, en tràmit de qualificació de la sol.licitud de llicència municipal incoada

per SALVADOR SALA BOSCH, per a l'AMPLIACIÓ D'UNA CONSULTA

VETERINÀRIA a I'Av. Pau Casals, 25 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 SALVADOR SALA BOSCH, llicència d'instal.lació per a

I'AMPLIACIÓ D'UNA CONSULTA VETERINÀRIA a I'Av. Pau Casals, 25.

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

.comprovaciô favorable.

Per obtenir aquesta acta el peticionari haurà de soLlicitar de l'Ajuntament que efectui

l'oportuna visita d'inspecció. A la sol.licitud s'acompanyarà una CERTIFICACIÓ DEL

TECNIC Director de les obres i insta1.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".

El Secretari
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"DECRET.- A la vila de Llançà, a onze d'octubre de mil nou-cents noranta-nou.

VIST l'informe emès per la Ponència Tècnica del Departament de Medi Ambient Delegació
Territorial a Girona de la Generalitat de Catalunya, en tràmit de qualificació de la sol.licitud
de llicència municipal incoada per JOAQUIM FIGA NOISEAU, per a l'instal.lació d'un
DIPÒSIT DE GLP al Passatge d'accés a la Platja de les Carboneres de Llançà, segons
el qual hom procedeix a qualificar l'esmentada activitat com a potencialment perillosa,
informant-la favorablement, aquesta Alcaldia,

DECRETA:

Primer.- CONCEDIR a JOAQUIM FIGA NOISEAU, llicència d'instal.lació d'un
DIPÒSIT DE GLP al Passatge d'accés a la Platja de les Carboneres.

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
TECNIC 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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D E e RE T.- A la vila de Llançà, a dinou d'octubre de mil nou-cents noran

En relació amb l'expedient que es tramita en virtud de denúncia urbanística per les
obres que es realitzen als carrers Vall del Sol i Canigó a l'ampar de les llicències

municipals 10/95, 144 i 145 de 1997 i 56 de 1998, per Decret de l'Alcaldia de data
08.06.1999 va procedir-se a:

• Suspensió com a mesura cautelar dels actes d'edificació que fa l'empresa
CONSTRUCCIONS CARMANÇÓ, S.L. al carrer Canigó, núm. 15 corresponent als

habitatges de la segona planta. (Exp. 10/1995)
• Requeriment al promotor perquè en el termini de dos mesos legalitzi les obres.
• Suspensió com a mesura cautelar dels actes d'edificació que fa l'empresa

DECOSELVA, S.A. al carrer Vall del So1., 8-10 Expedients 144 -Fase IB i 145/97
-Fase lA)

• Requeriment al promotor perquè en el termini de dos mesos legalitzi les obres.

ATÈS que en escrit presentat per CANIGÓ IVERSIONES de data 15.06.99, Registre
d'Entrades 2838 s'indica que es procedeix al compliment de la suspensió de les obres
així com l'inici dels tràmits per tal de legalitzar els problemes sorgits.

ATÈS que en escrit presentat per CANIGÓ INVERSIONES de data 15.06.99, Registre
d'Entrades 2839 es fa constar:

Que en les llicències d'obres núms. 144 i 145 de 1997 entenen que s'han complert les

prescripcions administratives de la llicència. Que l'espai sobre les vivendes de la planta
segona de l'edifici està destinat a instal.lacions. Que en supòsit que l'espai en questió no

complís total i absolutament la normativa de la llicència, opinen que en tot cas haurien

comès una infracció de caràcter lleu, per la qual cosa, hauria de tramitar-se la

legalització de les obres.
En quan a la llicència 56 de 1998, l'espai destinat a instal.lacions es realitzarà de

conformitat amb la llicència. Pel que respecta l'altura de determinats balcons de la

primera planta, les diferències màximes no són superiors als 20 ·cms. i són conseqüència
que els plànols topogràfics no recollien adeqüadament les pendents. També consideren

que es tracta d'una infracció lleu i que hauria d ' aixecar-se la suspensió i ordenar la

continuació de les obres.

ATÈS que en l'informe de l' Arquitecte Assessor Municipal es fa constar que en els

expedient d'obres núms. 144 i 145 de 1997 hauria d'aportar-se document de declaració

d'obra nova per comprovar si l'espai problema figura en la escriptura com a sala

d'instal.lacions amb servitut de pas comunitari. En' quant als voladius de l'expedient
56/1998 s'ha comprovat que els corresponens al carrer Vall del Sol resulten acceptables;
mentres que en el carrer Canigó hi ha diferències d'altura de l'ordre de setanta

centímetres i que no pot considerar-se com problema menys greu.

Av. Europa, núm. 37 - Tel. 972 38 01 81 - Fax 972 38 12 58 - 17490 LLANÇÀ
Registre d'Entitats Locals: 01170926



ATÈS que pel Sr. Joaquim Soler Ylla en escrit de dala 15.07.99, Registre d'

núm. 3416 s'acompanya còpia de la pàgina web de l'empresa Canigó lnve iones i

Obras, S.L. on consta l'oferiment a la venda de duplex en l'edifici on es mantenen les

irregularitats urbanístiques. •
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ATÈS que en el present expedient no consta que fins la data s'hagi requerit als titulars

actuals del cos edificatori de la planta àtic corresponent a la finca situada al carrer

Canigó, 15 per tal de retornar-lo a l'estat originari d'acord amb la llicència d'obres.

ATÈS que s'ha aportat l'escriptura de rectificació de declaraciò d'obra nova i divisió en

règim de propietat horitzontal on es detallen els annexes dels quartos destinats a

instal.lacions de l'edifici corresponents als expedients d'obres 144 i 145 de 1997.

ATÈS que en el present expedient no consta que s'hagi requerit al promotor per tal que

retalli els voladisos de l'edifici corresponent a la llicència d'obres 56/1998.
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VIST l'informe emès pel Lletrat Assessor en el que-es descriuen els antecedents dels

expedient i aspectes legals dels mateixos i és formulen les següents conclusions:

1.- En relació amb la llicència 10/95 les obres de tancament del cos edificatori situat

sobre la planta àtic contradiuen la llicència inicial i 'per tan aquest volum s'ha de

retornar al seu estat originari, procedint al desmantellament dels elements de

tancament i impedint tot ús diferent del d'albergar instal.lacions.

2.- Pel que respecta a les llicències 144/97 i 145/97, el cos edificatori situat sobre la

planta àtic no pot tenir altre ús que el d'albergar instal.lacions i elements tècnics de

l'edificació, pel que restarà prohibit qualsevol ús diferent de l'esmentat, i concretament

el d'habitatge. En consequència i considerant que en la llicència atorgada el cos

edificat es preveia tancat no caldrà procedir a cap obra de desmantellament de les

obres de tancament, però si a l'impediment de I 'ús d'habitatge.
3.- En relació a la llicència 56/98 s 'hauran de retallar els voladissos en els termes que

indiquin els serveis tècnics municipals.
Sense perjudici de I 'anterior en tots i cada un dels supoòsits si I 'Ajuntament aixi ho

considera convenient es pot procedir a una sanció pecuniària de jins a 100.000 pts.
d'acord amb l'article 270./.a) del Decret legislatiu 12//990 de /2 de juliol pel qual
s 'aprova la refosa dels textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística.

Aquesta Alcaldia HA RESOLT:

Primer: REQUERIR als Srs. DOMINIQUE P. FOULETIER WORLD

MANAGEMENT P.P., S.L. perquè en el termini de dos mesos retornin a l'estat

originari el cos edificatori situat sobre la planta àtic de la finca situada al carrer Canigó,
15, procedint al desmantellament dels elements de tancament, amb l'advertiment que si

transcorre aquest termini sense haver-ho realitzat, I'Ajuntament acordaria l'execució "'--'

dels treballss a costa de le persones interesadess i procediria a impedir-ne definitivament

els usos a que dones lloc. (Expedient 10/1995)



��
tL.�I1:::::�;;'A \

AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)
� ), �

-��A�
Segon: DETERMINAR que el cos edificatori situat sobre la planta àtic e struit per-
l'empresa DECOSELVA, S.A. al carrer Vall del Sol, 8-10 (Expedients 144

.

145/97) no

pot tenir altre ús que el d'albergar instal.1acions i elements tècnics de I'edi icació, pel
que restarà prohibit qualsevol ús diferent de l'esmentat, i concretament el d'habitatge

Tercer: Previ el tràmit d'audiència, si s'escau, AIXECAR la suspensió dels actes

d'edificació de l' empresa DECOSELVA, S.A. al carrer Valle del Sol, 8-10 (Expedients
144 i 145/97) condicionant l'ús del cos edificatori de la planta àtic a les determinacions
de l'apartat anterior.

Quart: SUSPENDRE com a mesura cautelar els actes d'edificació que fa l'empresa
CANIGÓ INVERSIONES S.A. al carrer Canigó, 15 (Expedient 56/1998).

Cinquè: REQUERIR a CANIGÓ INVERSIONES, S.A. perquè retalli els voladissos

corresponens a l' edificiació de l'expedient 56/1998 en els termes que indiquin els
serveis tècnics municipals.

Sisè: INICIAR procediment sancionador contra PROMOCIONS QUERMANÇÓ, S.L.,
DECOSELVA, S.A., CANIGÓ INVERSIONES y OBRAS, S.A., DOMINIQUE P.

FOULETIER i WORLD MANAGEMENT P.P., S.L. per determinar la responsabilitat
en que puguin haver incorregut d'acord amb el que resulti de la instrucció de

l'expedient, nomenant instructor al Sr.ALBERT BONSOMS CASTELLÓ, Coordinador
d'Obres i Urbanisme i Secretària a la Sra. Sílvia Tabernero Jodar Funcionària d'aquest
Ajuntament.

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

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

Av. Europa, núm. 37 - Tel. 972 38 01 81 - Fax 972 381258 - 17490 LLANÇÀ
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DEC RET. - A la vila de Llançà, el dinou d'octubre de mil nou-cents nor nta-nou.

Vist l'expedient que es tramita referent als danys causats el dia 23-9-99 pel vehicle
matrícula GI-8643-BH amb el remolc matrícula GI-03626-R, de l'empresa ANGEL
COSTA 92, S.L. a la vorera del carrer Anoia núm. Il.

Vist l'informe de valoració de desperfectes emès pels Serveis Tècnics Municipals, els
quals ascendeixen a 205.403 Ptes.

Aquesta Alcaldia,

HARESOLT:

REQUERIR. a l'empresa ANGEL COSTA 92, S.L. perquè en el termini de QUINZE
DIES, a comptar des de la data de rebuda de la notificació de la present resolució,
procedeixi a efectuar el pagament de 205.403 Ptes., corresponent als danys ocasionats
pel vehicle de la seva empresa matrícula GI-8643-BH.

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

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

Davant meu,
EL SECRETARI,

Av. Europa, 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 dinou d'octubre 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 440.438 Pta.

- Pressupost Patronat Municipal Casal Pensionista 103.859Pta.

- Pressupost Patronat Municipal de Turisme 10 1.748 Pta.

- Pressupost Patronat Municipal d'Esports 15.859 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.

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

D'acord amb l'informe emès per l'Enginyer Assessor Municipal en data 18.10.1999, en

relació a l'obertura d'una PEIXATERIA al carrer Miranda, 11, del qual n'és titular
ANTONIA ASENSIO ALVAREZ.

DECRETO:

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

l'obertura d'una PEIXATERIA al Miranda, 11, el titular de la qual n'és ANTONIA
ASENSIO ALVAREZ pel fet d'haver-se complert els requisits i adoptat les mesures

correctores adeqüades.

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

Empordà.

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

Llançà, en el lloc i data al principi assenyalats, davant meu, el Secretari que certifico.=
. Signatures: L'Alcalde-President= Davant meu, El Secretari, rubricats."

El Secretari
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DEC RE T.- A la vila de Llançà, a vint-i-cinc d'octubre de mil nou-cents

VIST l'informe emès per l'Arquitecte municipal en data 19-10-1999, on s fa constar

que a la finca del Sr. Natali Farinelli, situada al carrer Andorra núm. 8, s han efectuat
uns moviments de terra sense la preceptiva llicència municipal, i en virtut 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,

HARESOLT:

POSAR DE MANIFEST a l'interessat, Sr. NATALE FARINELLI, el procediment
iniciat sobre la legalitat urbanística, informant-lo que durant el termini de QUINZE
DIES podran consultat ll'expedient que es tramita per la suspensió d'obres realitzades
a la finca del carrer Andorra núm. 8 i al.legar i presentar els documents que estimi
pertinents.

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

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

DE CRE T.-

A la Vila de Llançà, a 25 d'octubre 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 558.354 Pta .

. - Pressupost Patronat Municipal de Turisme 23.541 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 38 1258 - 17490 LLANÇÀ
Registre d'Entitats Locals: 01170926
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(!!> AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALT EMPORDÀ)

DEC RET .- A la vila de Llançà, el vint-i-vuit d'octubre de mil nou-e nts noranta
nou.

Vist l'informe de l'Arquitecte-Assessor Municipal de data 19-10-99, en el que fa
constar, després d'efectuar una visita als horts de la Salanca entre la Riera VaIleta i la
Ctra. de Portbou, que s'ha aixecat la cota del camí davant la finca del Sr. Rafael Fábrega
Xaubet amb terres i la propietat veïna ha quedat practicament a nivell del nou paviment
i s'embassa aigua en el camí.

Vist l'informe emès per la Policia Local en data 22-10-99, en el que consta que s'ha
efectuat un abocament de terres al camí dels horts de la Salanca a càrrec de l'empresa
"Jardineria Fábrega".

Aquesta Alcaldia, HA RESOLT:

REQUERIR al Sr. RAFAEL FÁBREGA XAUBET perquè en el termini de QUINZE
DIES, a comptar des de la data de rebuda de la notificació de la present resolució,
procedeixi a treure les terres dipositades al camí i tomi el camí al seu estat original.

ADVERTIR al Sr. RAFAEL FÁBREGA XAUBET que en el cas d'incompliment del
requerit, procedirà a iniciar-se expedient per tal de fer-ho aquest Ajuntament pels
corresponents Serveis, o mitjançant la contractació amb una empresa, fent ús del
sistema d'execució subsidiària amb les despeses a càrrec del requerit.

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

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

Davant meu

EL SECRETARI,

Av. Europa, núm. 37 - Tel. 972 38 01 81 - Fax 972 381258 - 17490 LLANÇÀ
Registre d'Entitats Locals: 01170926
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@> AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (AlTEMPDRDÀ)

DEC RET .- A la vila de Llançà, a vint-i-vuit d'octubre de mil nou-cent

VIST l'informe emès per l'Arquitecte Assessor municipal en data 28.10.1 99, on fa constar

que l'obra que realitza RYDOR TRADE S.L., situada al carrer L'Argilera, no s'ajusta al

projecte autoritzat ja qué es realitzen uns voladissos fora del projecte, la qual cosa

representa un excés d'edificabilitat i d'ocupació. També resta pendent de presentació el

projecte d'execució, el projecte de seguretat, el compromís de gestió de residus, el full de

nomenament d'aparellador i nom de l'empresa constructora amb acreditació de l'alta de

l'Impost sobre Activitats Econòmiques del municipi de Llançà, d'acord amb els

condicionants de la llicència d'obres atorgada en data 22-12-1998.

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 RYDOR TRADE S.L.,_ promotors de l'obra; EURITMIA

CONSTRUCCIONES S.A., constructors; i al Sr. JOSEP ONTIVEROS ARANDES,
Arquitecte, el procediment iniciat sobre la legalitat urbanística, informant-los que durant el
termini de quinze dies podran consultar l'expedient que es tramita per la suspensió d'obres

realitzades i al.legar i presentar els documents que estimin pertinents.

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 certifica.

Davant meu

EL SECRETARI,

Av. Europa, núm. 37 - Tel. 972 38 01 81 - Fax 972 38 1258 - 17490 LLANÇÀ
Registre d'Entitats Locals: 01170926
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l'Y> AJUNTAMENT DE LLANÇÀ IALTEMPORDÀ)

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

Vist l'informe de l'Arquitecte-Assessor Municipal de data 26-10-99, en el que fa
constar que a l'obra del Carrer Port de la Selva núm. 5, promoguda pel Sr. ANTONIO
D'AMICO, hi ha diverses deficiències,

Aquesta Alcaldia, HA RESOLT:

REQUERIR al Sr. ANTONIO D'AMICO perquè en el termini de QUINZE DIES, a

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

esmenar les següents deficiències de l'edifici en construcció situat al Carrer Port de la
Selva núm. 5:

- El mur de separació amb la propietat veïna no respecta I'altuma màxima
permesa d'I,5 m.

- Hi ha dos tubs que aboquen directament a la vorera.

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

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

Davant meu

EL SECRETARI,

Av. Europa, 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 (ALTEMPORDÀ)

DE CRE T.-

A la Vila de Llançà, a vuit de novembre 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 230.080 Pta.

� Pressupost Patronat Municipal d'Esports 10.091 Pta.

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

Davantmeu
ELSECRETARI

Av. Europa, núm. 37 - Tel. 972 38 01 81 - Fax 972 38 1258 - 17490 LLANÇÀ
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� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

D E e RE T.-

A la Vila de Llançà, a quinze de novembre 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 319.434 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 .

.

Davantmeu
EL SE - TARI
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� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

DEC RET .- A la vila de Llançà, a setze de novembre de mil nou-cents noranta-nou.

VIST l'escrit rebut en aquestes dependències municipals en data 28.10.1999 del Col.legi
d'Arquitectes de Catalunya on fan constar que l'Arquitecte col.legiat JOSEP M. GRÀCIA
BONAMUSA renúncia a la direcció facultativa de l'obra emplaçada al carrer Vall del Sol,
8-10 d'aquest municipi, els propietaris de la qual són CANIGÓ INVERSIONES Y OBRA,
S.L..

VIST l'informe emès per l'Arquitecte assessor municipal de data 02.1l.1999 on fa constar
deficiències en l' estat de l'obra, aquesta Alcaldia HA RESOLT:

PRIMER.- REQUERIR a CANIGÓ INVERSIONES Y OBRA, S.L. perquè en el termini
màxim de quinze dies disposi de manera urgent el tancament de l'obra per tal d'assegurar la
integritat fisica de les persones i evitar perills.

SEGON.- Abans d'iniciar les obres haurà de nomenar nou Arquitecte per a la direcció
facultativa de les obres.

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

Av. Europa, núm. 37 - Tel. 972 38 01 81 - Fax 972 38 1258 - 17490 LLANÇÀ
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AJUNTAMENT DE LLANÇA (ALT EMPORDÀ)

D E e RE T.-

A la Vila de Llançà, a vint-i-dos de novembre 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 132.812 Pta.

- Pressupost Patronat Municipal Casal Pensionista.......... 32.000 Pta.

- Pressupost Patronat Municipal de Turisme 17.400 Pta.

- Pressupost Patronat Municipal d'Esports 18.138 Pta.

- Pressupost Patronat Municipal Museu Aquarel.la 8.280 Pta.

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

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

Davant meu

�. _ -1--1EL SECRETARI �

�
ALDE
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<0> AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÁ)

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

nou.

VISTOS els informes de la Policia Local i de l' Arquitecte municipal en relació amb l'estat
de seguretat en que es troba l'edifici situat al carrer Dins la Vila, 15, on s'han produït
despreniments de trossos de material degut al mal estat en que es troba el mur, que a més,
presenta una esquerda important en el punt d'unió amb l'altre mur que continua cap a

l'escalinata del carrer Castell, la qual cosa podria comportar danys importants a tercers. Per
tot això, en el termini màxim d'un mes caldria presentar estudi tècnic del mur i de les parts
de l'edifici que puguin ocasionar danys a tercers, per a procedir a la seva reparació
definitiva, o en altre cas, aportar Certificació expedida per facultatiu competent on

s'indiquin les condicions de seguretat de l'immoble fent constar expressament que no

presenta cap perill per a les persones; 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, per tot això, aquesta Alcaldia HA RESOLT:

POSI'S DE MANIFEST a la interessada JOSEFINA PUIG CLARET, el procediment
iniciat per restablir les condicions de seguretat de l'immoble.

Els interessats, durant el termini de DEU DIES podran aLlegar 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, la Secretària Acetal. que dóna fe ..

La Secretària Acetal.

Av. Europa, núm. 37 - Tel. 972 38 01 81 - Fax 972 38 1258 - 17490 LLANÇÀ
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� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

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

VIST l'informe de l'Arquitecte municipal en relació amb l'estat de seguretat en que es troba
l'edifici situat al carrer Muralla, 12, on el seu mur de tancament ha sofert algun moviment,
la qual cosa podria comportar danys importants a tercers. Per tot això, en el termini màxim
d'un mes caldria presentar estudi tècnic de l'esmentat mur i de les parts de l'edifici que
puguin ocasionar danys a tercers, per a procedir a la seva reparació definitiva, o en altre
cas, aportar Certificació expedida per facultatiu competent on s'indiquin les condicions de
seguretat de l'immoble fent constar expressament que no presenta cap perill per a les
persones; 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,
per tot això, aquesta Alcaldia HA RESOLT:

POSI'S DE MANIFEST a l'interessat JAUME GrnSSET POCH, el procediment iniciat per
restablir les condicions de seguretat de l'immoble.

Els interessats, durant el termini de DEU DIES podran aLlegar 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, la Secretària Acetal. que dóna fe.

La Secretària Acetal.

Av. Europa, núm. 37 - Tel. 972 38 01 81 - Fax 972 38 12 58 - 17490 LLANÇÀ
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� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

D E e RET .- A la vila de Llançà, a vint-i-cinc de novembre de mil nou-cents noranta

nou.

VIST l'expedient que es tramita per determinar les condicions de seguretat en relació amb
la caiguda de material de façana de la finca situada al carrer Muralla, 6.

ATÈS que en data 14.03.1998 va sol.licitar l'inici d'expedient de ruïna per tal d'enderrocar
l'edifici.

.

ATÈS que en data 27.04.1998 se'l va requerir perquè aportés la documentació necessària
per iniciar l'expedient de ruïna de l'edifici, i en data d'avui encara no consta que l'hagi
aportada.

ATÈS que segons consta en l'informe de l'Arquitecte Assessor municipal de data
23.11.1999 hi ha elements de la façana que poden continuar caient

Per tot això, aquesta Alcaldia HA RESOLT:

Ir. COMMINAR al Sr. JOAQUIM CLAUSELLS PERNAL perquè si passats quinze dies a

partir del següent a la recepció de la notificació de la present resolució, no s'han fet els
treballs de reparació de la façana de la finca del carrer Muralla, 6, a en altre cas, no s'ha

presentat una Certificació expedida per facultatiu competent on s'indiquin les condicions de

seguretat de l'immoble fent constar expressament que no presenta cap perill per a les
persones, es procedirà subsidiàriament de la manera prevista en el Decret d'Alcaldia de
data 15.10.1997, i s'executaran els treballs pels Serveis Municipals, per la qual cosa

s'assenyala el dia Il de gener del 2000, a les 9 hores del matí, aixecant-se acta per reflectir
les incidències que es produeixin.

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

quaranta-tres mil cent quaranta-vuit pessetes, d'acord amb l'informe de l'Arquitecte
Assessor Municipal, i de quin import es practicarà la liquidació corresponent la qual serà
notificada oportunament.

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

Llançà, en el lloc i data al principi assenyalats, davant meu, la Secretaria Acetal. que
certifico

La Secretària Acetal.

Av. Europa, núm. 37 - Tel. 972 38 01 81 - Fax 972 38 12 58 - 17490 LLANÇÀ
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AJUNTAMENT DE LLANÇA (ALT EMPORDÀ)

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

nou.

VISTOS els informes de la Policia Local i de l'Arquitecte municipal en relació amb l'estat

de seguretat en que es troba l'edifici situat al carrer Llop, 21, on s'han produït

despreniments de trossos de material degut al mal estat en que es troba la façana, per la qual
cosa en el termini màxim d 'un mes caldria presentar estudi tècnic de la façana i de les parts

de l'edifici que puguin ocasionar danys a tercers, per a procedir a la seva reparació
definitiva, o en altre cas, aportar Certificació expedida· per facultatiu competent on

s'indiquin les condicions de seguretat de l'immoble fent constar expressament que no

presenta cap perill per a les persones; 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, per tot això, aquesta Alcaldia HA RESOLT:

POSI'S DE MANIFEST a la interessada MONTSERRAT TRAMUNT LLAÓ, el

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

Els interessats, durant el termini de DEU DIES podran aLlegar 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, la Secretària Acetal. que dóna fe.

La Secretària Acetal.

.�,
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AJUNTAMENT DE LLANÇA (ALTEMPORDÀ)

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

nou.

VISTOS els informes de la Policia Local i de l'Arquitecte municipal en relació amb l'estat

de seguretat en que es troba l'edifici situat al carrer Muralla, 7, on s'han produït

despreniments de trossos de material degut al mal estat en que es troba la façana, la qual
presenta múltiples esquerdes, així com també s'ha vist afectat el voladís de la finestra de la

part superior, el qual s'ha mogut i ha afectat l'arc corresponent, per la qual cosa en el

termini màxim d 'un mes caldria presentar estudi tècnic de la façana i de les parts de

l'edifici que puguin ocasionar danys a tercers, per a procedir a la seva reparació definitiva,

o en altre cas, aportar Certificació expedida per facultatiu competent on s'indiquin les

condicions de seguretat de l'immoble fent constar expressament que no presenta cap perill
per a les persones; 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,

per tot això, aquesta Alcaldia HA RESOLT:

POSI'S DE MANIFEST als interessats DAUFO, S.L., 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, la Secretària Acetal. que dóna fe.

L'ALC DE La Secretària Acetal.
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� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

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

nou.

VIST l'informe de l'Arquitecte municipal en relació amb l'estat de seguretat en que es troba

l'edifici situat al carrer La Torre, 2, on s'han produït despreniments de trossos de material

degut al mal estat en que es troba el mur, la qual cosa podria comportar danys importants a

tercers. Per tot això, en el termini màxim d 'un mes caldria presentar estudi tècnic del mur i

de les parts de l'edifici que puguin ocasionar danys a tercers, per a procedir a la seva

reparació definitiva, o en altre cas, aportar Certificació expedida per facultatiu competent
on s'indiquin les condicions de seguretat de l'immoble fent constar expressament que no

presenta cap perill per a les persones; 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, per tot això, aquesta Alcaldia HA RESOLT:

POSI'S DE MANIFEST a l'interessat JAUME GrnSSET POCH, 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, la Secretària Acetal, que dóna fe.

Av. Europa, núm. 37 - Tel. 972 38 01 81 - Fax 972 38 12 58 - 17490 LLANÇÀ
Registre d'Entitats Locals: 01170926
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<@> AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (AlTEMPORDÀ) <@>
<�ANC-\).

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

Vist l'informe emès pel Coordinador d'Obres i Urbanisme de l'Ajuntament, en relació
amb el solar del carrer General Álvarez de Castro núm. 18, propietat del Sf. ANDRÉs
GONZÁLEZ CASTAÑO, on consta que es troba ple de malesa i hi ha perill per les
persones que circulen per aquella zona.

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. ANDRÉS GONZÁLEZ CASTAÑO perquè en el termini de
QUINZE DIES, a comptar des de la data de rebuda de la notificació de la present
resolució, procedeixi a netejar i tancar el solar situat al carrer General Álvarez de
Castro núm. 18.

ADVERTIR al Sr. ANDRÉS GONZÁLEZ CASTAÑO 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

ELSEC�

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 vint-i-nou de novembre 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:

l.- 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 68.527 Pta.

_ Pressupost Patronat Municipal de Turisme 53.397 Pta.

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

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

Davantmeu

ELSECRETARI

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



AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALT EMPORDÀ)

Vist l'informe de l'Arquitecte-Assessor Municipal de data 19-10-1999, en el que fa
constar, després d'efectuar una visita als horts de la Salanca entre la Riera VaIleta i la
Ctra. de Portbou, que s'ha aixecat la cota del camí davant la finca del Sf. Rafael Fábrega
Xaubet amb terres i la propietat veïna ha quedat pràcticament a nivell del nou paviment
i s'embassa aigua en el camí.

Vist l'informe emès per la Policia Local. en data 22-10-99, en el que consta que s'ha
efectuat un abocament de terres al camí dels horts de la Salanca a càrrec de l'empresa
"Jardineria Fábrega".

Aquesta Alcaldia, HA RESOLT:

REQUERIR al Sf. DANIEL FÁBREGA, en representació de JARDINERIA I
DESBROSSAMENTS FÁBREGA S.C., perquè en el termini de QUINZE DIES, a

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

treure les terres dipositades en el camí i torni el camí al seu estat original.

ADVERTIR al Sf. DANIEL FÁBREGA, en representació de JARDINERIA I
DESBROSSAMENTS FÁBREGA S.C., que en el cas d'incompliment del requerit,
procedirà a iniciar-se expedient per tal de fer-ho aquest Ajuntament pels corresponents
Serveis, o mitjançant la contractació amb una empresa, fent ús del sistema d'execució
subsidiària amb les despeses a càrrec del requerit.

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

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

Davant meu

EL SECRETARI,� •

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 (ALTEMPORDÀI

o E e RET: A la vila de Llançà, el dos de Desembre de mil nou-cents noranta-nou.

VIST l'Estudi dels solars bruts dintre del Sòl Urbà aprovat pel Ple de L'Ajuntament en data 8 de

Novembre d'enguany,en el que consta que ta parcel.la situada en el:

CARRER ABAT OLIVA N° 30.

PROPIETAT DEL Sr: JOSEP ,CLARET ÀBAROA

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

VIST l'article 10 del Reclament de Disciplina Urbanística, del qual resulta que els propletaris de

terrenys, urbanitzacions edificacions i rètols, hauran de tenir-los en condicions de seguritat,

salubritat i ornat públic.
Vist així mateix l'anterior article en els seus apartats 2 i 3, aquesta Alcaldia,

HARESOLT:

REQUERIR al senyorIa JOSEP ,CLARET ABAROA perquè en el termini de dos

.

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

netejar l'esmentat terreny.

ADVERTIR al senyor-a, JOSEP CLARET ABAROA que en el cas d'incompliment

del requerit procedirà a fer-lo aquest Ajuntament pels co-rresponents serveis, fent ùs del sistema

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

COMPLEIXI'S ta resolució anterior i notifiqui's en forma legal a I'interesat.

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

certifico.

L'ALCALDE,
Davant meu,

EL SECRETARI Acetal.



..

r@> AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

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

VIST l'Estudi dels solars bruts dintre del Sòl Urbà aprovat pel Ple de L'Ajuntament en data 8 de

Novembre d'enguany,en el que consta que la parcel.la situada en el:

CARRER ALMOGAVERS N° 16.

PROPIETAT DEL Sr: JOAN ,SALVAT SOLER

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

VIST l'article 10 del Reclament de Disciplina Urbanística, del qual resulta que els propietaris de

terrenys, urbanitzacions edificacions i rètols, hauran de tenir-los en condicionS de seguritat,

salubritat i ornat públic.
Vist aixi mateix l'anterior article en els seus apartats 2 i 3, aquesta Alcaldia,

HARESOLT:

REQUERIR al senyorIa JOAN ,SALVAT SOLER perquè en el termini de dos

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

netejar l'esmentat terreny.

ADVERTIR al senyor-a, JOAN SALVAT SOLER que en el cas d'incompliment

del requerit procedirà a fer-lo aquest Ajuntament pels co-rresponents Serveis, fent ùs del sistema

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

COMPLEIXI'S la resolució anterior i notifiqui's en forma legal a I'interesat.

Ho mana i signa el Sr.Alcalde President de l'Ajuntament de L1ançà,davant meu ,el Secretari que

certifico.

L'ALCALDE, Davant meu,

EL SECRETARI Acetal.

�
Av. Europa, núm. 37 - Tel. 97238 01 81 - Fax 972 38 1258 - 17490 LLANÇÀ

Registre d'Entitats Locals: 01170926



..

� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÁI

o E e RET: A la vila de Llançà, el dos de Desembre de mil nou-cents noranta-nou.

VIST l'Estudi dels solars bruts dintre del Sòl Urbà aprovat pel Ple de L'Ajuntament en data 8 de

Novembre d'enguany,en el que consta que la parceLla situada en el:

CARRER ALMOGAVERS N° 23.

PROPIETAT DEL Sr: JOAN ,SALVAT SOLER

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

VIST l'article 10 del Reclament de Disciplina Urbanística, del qual resulta que els propietaris de

terrenys, urbanitzacions edificacions i rètols, hauran de tenir-los en condicions de seguritat,

salubritat i ornat públic.
Vist així mateix l'anterior article en els seus apartats 2 i 3, aquesta Alcaldia,

HA RESOLT:

REQUERIR al senyorIa JOAN ,SALVAT SOLER perquè en el termini de dos

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

netejar l'esmentat terreny.

ADVERTIR al senyor-a, JOAN SALVAT SOLER que en el cas d'incompliment
del requerit procedirà a fer-lo aquest Ajuntament pels co-rresponents Serveis, fent ùs del sistema

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

Davant meu,

COMPLEIXI'S la resolució anterior i notifiqui's en forma legal a I'interesat.

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

certifico.

ELS�
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 (ALTEMPORDÀJ

Codi:3128107

JOAN SALVAT SOLER

SALMERON N° 18

17490 LLANÇÀ

En data dos de Desembre de mil nou-cents noranta nou, pel Sr. Alcalde,s'ha dictat

el següent:

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

VIST l'Estudi dels solars bruts dintre del Sòl Urbà aprovat pel Ple de L'Ajuntament en data 8 de

Novembre d'enguany,en el que consta que la parceLla situada en el:

CARRER CR. PORT BOU N° 72.

PROPIETAT DEL Sr: JOAN ,SALVAT SOLER

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

VIST l'article 10 del Reclament de Disciplina Urbanística, del qual resulta que els propietaris de

terrenys, urbanitzacions edificacions i rètols, hauran de tenir-los en condicions de seguritat,
salubritat i ornat públic.
Vist així mateix l'anterior article en els seus apartats 2 i 3, aquesta Alcaldia,

HARESOLT:

REQUERIR al senyorIa JOAN ,SALVAT SOLER perquè en el termini de dos

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

netejar l'esmentat terreny.

ADVERTIR al senyor-a, JOAN SALVAT SOLER que en el cas d'incompliment
del requerit procedirà a fer-lo aquest Ajuntament pels co-rresponents Serveis, fent ùs del sistema

d'execució subsidiària amb les despeses a càrrec delrequerit.

COMPLEIXI'S la resolució anterior i notifiqui's en forma legal a I'interesat.

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

Davant meu,

EL SECRETARI Acetal.

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



AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

Codi:3128108

JOAN SALVAT SOLER

SALMERON N°18

17490 LLANÇÀ

En data dos de Desembre de mil nou-cents noranta nou, pel Sr. Alcalde,s'ha dictat

el següent:

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

VIST l'Estudi dels solars bruts dintre del Sòl Urbà aprovat pel Ple de L'Ajuntament en data 8 de

Novembre d'enguany,en el que consta que la parceLla situada en el:

CARRER CR. PORT BOU N° 74.

PROPIETAT DEL Sr: JOAN ,SALVAT SOLER

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

VIST l'article 10 del Reclament de Disciplina Urbanística, del qual resulta que els propietaris de

terrenys, urbanitzacions edificacions i rètols, hauran de tenir-los en condicions de seguritat,

salubritat i ornat públic.
Vist així mateix l'anterior article en els seus apartats 2 i 3, aquesta Alcaldia,

HARESOLT:

REQUERIR al senyorIa JOAN ,SALVAT SOLER perquè en el termini de dos

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

netejar l'esmentat terreny.

ADVERTIR al senyor-a, JOAN SALVAT SOLER que en el cas d'incompliment

del requerit procedirà a fer-lo aquest Ajuntament pels co-rresponents Serveis, fent ùs del sistema

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

COMPLEIXI'S la resolució anterior i notifiqui's en forma legal a I'interesat.

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

certifico.

L'ALCALDE, Davant meu,

Av. Europa, núm. 37 - Tel. 972 38 01 81 - Fax 972 38 1258 - 17490 LLANÇÀ
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� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

Codi:3128109
JOAN SALVAT SOLER

SALMERON N° 18

17490 LLANÇÀ

En data dos de Desembre de mil nou-cents noranta nou, pel Sr. Alcalde,s'ha dictat
el següent:

o E e RET: A la vila de Llançà, el dos de Desembre de mil nou-cents noranta-nou.

VIST l'Estudi dels solars bruts dintre del Sòl Urbà aprovat pel Ple de L'Ajuntament en data 8 de
Novembre d'enguany,en el que consta que la parceLla situada en el:
CARRER CR. PORT BOU N° 76.

PROPIETAT DEL Sr: JOAN ,SALVAT SOLER

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

VIST l'article 10 del Reclament de Disciplina Urbanística, del qual resulta que els propietaris de

terrenys, urbanitzacions edificacions i rètols, hauran de tenir-los en condicions de seguritat,
salubritat i ornat públic.
Vist així mateix l'anterior article en els seus apartats 2 i 3, aquesta Alcaldia,

HARESOLT:

REQUERIR al senyorIa JOAN ,SALVAT SOLER perquè en el termini de dos
mesos a comptar des de la data de rebuda de la notificació de la present resolució, procedeixi a

netejar l'esmentat terreny.

ADVERTIR al senyor-a, JOAN SALVAT SOLER que en el cas d'incompliment
del requerit procedirà a fer-lo aquest Ajuntament pels co-rresponents Serveis, fent ùs del sistema
d'execució subsidiària amb les despeses a càrrec del requerit.

COMPLEIXI'S la resolució anterior i notifiqui's en forma legal a I'interesat.
Ho mana i signa el Sr.Alcalde President de l'Ajuntament de Llançà,davant meu ,el Secretari quecertifico.

L'ALCALDE '\)� TA 1/;J.It Davant meu,
, � �".-=t=====::::ltr1 � � � EL SECRETARI Acetal.

'<�)�"�'

Av. Europa, núm. 37 - Tel. 972 38 01 81 - Fax 972 38 1258 - 17490 LLANÇÀ
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AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALT EMPORDÀ)

Codi:3128110

JOAN SALVAT SOLER

SALMERON N° 18

17490 LLANÇÀ

En data dos de Desembre de mil nou-cents noranta nou, pel Sr. Alcalde,s'ha dictat

el següent:

o E e RET: A la vila de Llançà, el dos de Desembre de mil nou-cents noranta-nou.

VIST l'Estudi dels solars bruts dintre del Sòl Urbà aprovat pel Ple de L'Ajuntament en data 8 de

Novembre d'enguany,en el que consta que la parceLla situada en el:

CARRER CR. PORT BOU N° 78.

PROPIETAT DEL Sr: JOAN ,SALVAT SOLER

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

VIST l'article 10 del Reclament de Disciplina Urbanística, del qual resulta que els propietaris de

terrenys, urbanitzacions edificacions i rètols, hauran de tenir-los en condicions de seguritat,
salubritat i ornat públic.
Vist així mateix l'anterior article en els seus apartats 2 i 3, aquesta Alcaldia,

HARESOLT:

REQUERIR al senyoria JOAN ,SALVAT SOLER perquè en el termini de dos
mesos a comptar des de la data de rebuda de la notificació de la present resolució, procedeixi a

netejar l'esmentat terreny.

ADVERTIR al senyor-a, JOAN SALVAT SOLER que en el cas d'incompliment
del requerit procedirà a fer-lo aquest Ajuntament pels co-rresponents Serveis, fent ùs del sistema
d'execució subsidiària amb les despeses a càrrec del requerit.

COMPLEIXI'S la resolució anterior i notifiqui's en forma legal a I'interesat.
Ho mana i signa el Sr.Alcalde President de l'Ajuntament de Llançà,davant meu ,el Secretari que
certifico.

,)
I

Davant meu,

EL SECRETARI Acctal.

�
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AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALT EMPORDÀ)

Codi:3129105

JOAN SALVAT SOLER

SALMERON N° 18

17490 LLANÇÀ

En data dos de Desembre de mil nou-cents noranta nou, pel Sr. Alcalde,s'ha dictat

el següent:

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

VIST l'Estudi dels solars bruts dintre del Sòl Urbà aprovat pel Ple de L'Ajuntament en data 8 de

Novembre d'enguany,en el que consta que la parcel.la situada en el:

CARRER CR. PORT BOU N° 149.

PROPIETAT DEL Sr: JOAN ,SALVAT SOLER

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

VIST l'article 10 del Reclament de Disciplina Urbanística, del qual resulta que els propietaris de

terrenys, urbanitzacions edificacions i rètols, hauran de tenir-los en condicions de seguritat,
salubritat i ornat públic.
Vist així mateix l'anterior article en els seus apartats 2 i 3, aquesta Alcaldia,

HARESOLT:

REQUERIR al senyoria JOAN ,SALVAT SOLER perquè en el termini de dos

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

netejar l'esmentat terreny.

ADVERTIR al senyor-a, JOAN SALVAT SOLER que en el cas d'incompliment
del requerit procedirà a fer-lo aquest Ajuntament pels co-rresponents Serveis, fent ùs del sistema

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

COMPLEIXI'S la resolució anterior i notifiqui's en forma legal a I'interesat.

Ho mana i signa el Sr.Alcalde President de l'Ajuntament de L1ançà,davant meu ,el Secretari que

certifico.

Davant meu,

EL SECRETARI Acetal.

�
Av. Europa, núm. 37 - Tel. 972 38 01 81 - Fax 972 38 12 58 - 17490 LLANÇÀ

Registre d'Entitats Locals: 01170926



AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)
/

17490 LLANÇÀ

codi:2724213

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

VIST l'Estudi dels solars bruts dintre del Sòl Urbà aprovat pel Ple de L'Ajuntament en data 8 de

Novembre d'enquany.en el que consta que la parceLla situada en el:

CARRER GUILLEN DE BERGUEDA N° 14.

PROPIETAT DEL Sr: JOAN ,SALVAT SOLER

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

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

terrenys, urbanitzacions edificacions i rètols, hauran de tenir-los en condicions de seguritat,
salubritat i ornat públic.
Vist així mateix l'anterior article en els seus apartats 2 i 3, aquesta Alcaldia,

HARESOLT:

REQUERIR al senyorIa JOAN ,SALVAT SOLER perquè en el termini de dos

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

netejar l'esmentat terreny.

ADVERTIR al senyor-a, JOAN SALVAT SOLER que en el cas d'incompliment
del requerit procedirà a fer-lo aquest Ajuntament pels co-rresponents Serveis, fent ùs del sistema

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

Davant meu,

COMPLEIXI'S la resolució anterior i notifiqui's en forma legal a I'interesat.

Ho mana i signa el Sr.Alcalde President de l'Ajuntament de L1ançà,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)

Codi:2623109

17490 LLANÇÀ

o E e RET: A la vila de Llançà, el dos de Desembre de mil nou-cents noranta-nou.

VIST l'Estudi dels solars bruts dintre del Sòl Urbà aprovat pel Ple de L'Ajuntament en data 8 de

Novembre d'enguany,en el que consta que la parcel.la situada en el:

CARRER GUILLEN DE BERGUEDA N° 15.

PROPIETAT DEL Sr: JOAN ,SALVAT SOLER

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

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

terrenys, Urbanitzacions edificacions i rètols, hauran de tenir-los en condicions de seguritat,

salubritat i ornat públic.
Vist així mateix l'anterior article en els seus apartats 2 i 3, aquesta Alcaldia,

HARESOLT:

REQUERIR al senyorIa JOAN ,SALVAT SOLER perquè en el termini de dos

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

netejar l'esmentat terreny.

ADVERTIR al senyor-a, JOAN SALVAT SOLER que en el cas d'incompliment
del requerit procedirà a fer-lo aquest Ajuntament pels co-rresponents Serveis, fent ùs del sistema

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

COMPLEIXI'S la resolució anterior i notifiqui's en forma legal a I'interesat. .

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

certifico.

Davant meu,

EL SECRETARI.

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



AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALT EMPORDÀ)

COMPLEIXI'S la resolució anterior i notifiqui's en forma legal a I'interesat. .

Ho mana i signa el Sr.Alcalde President de l'Ajuntament de L1ançà,davant meu ,el Secretari que

certifico.

Codi:2724212

17490 LLANÇÀ

o E e RET: A la vila de Llançà, el dos de Desembre de mil nou-cents noranta-nou.

VIST l'Estudi dels solars bruts dintre del Sòl Urbà aprovat pel Ple de L'Ajuntament en data 8 de

Novembre d'enguany,en el que consta que la parcel.la situada en el:

CARRER GUILLEN DE BERGUEDA N° 16.

PROPIETAT DEL Sr: JOAN ,SALVAT SOLER

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

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

terrenys, urbanitzacions edificacions i rètols, hauran de tenir-los en condicions de seguritat,
salubritat i ornat públic.
Vist així mateix l'anterior article en els seus apartats 2 i 3, aquesta Alcaldia,

HARESOLT:

REQUERIR al senyorIa JOAN ,SALVAT SOLER perquè en el termini de dos

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

netejar l'esmentat terreny.

ADVERTIR al senyor-a, JOAN SALVAT SOLER que en el cas d'incompliment
del requerit procedirà a fer-lo aquest Ajuntament pels co-rresponents Serveis, fent ùs del sistema

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

Davant meu,

EL SECRETARI.

Av. Europa, núm. 37 - Tel. 972 38 01 81 - Fax 972 381258 - 17490 LLANÇÀ
Registre d'Entitats Locals: 01170926



..

� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

Codi:2623108

17490 LLANÇÀ

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

VIST l'Estudi dels solars bruts dintre del Sòl Urbà aprovat pel Ple de L'Ajuntament en data 8 de

Novembre d'enguany,en el que consta que la parceLla situada en el:

CARRER GUILLEN DE BERGUEDA N° 17.

PROPIETAT DEL Sr: JOAN ,SALVAT SOLER

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

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

terrenys, urbanitzacions edificacions i rètols, hauran de tenir-los en condicions de seguritat,
salubritat i ornat públic.
Vist així mateix l'anterior article en els seus apartats 2 i 3, aquesta Alcaldia,

HARESOLT:

REQUERIR al senyorIa JOAN ,SALVAT SOLER perquè en el termini de dos

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

netejar l'esmentat terreny.

ADVERTIR al senyor-a, JOAN SALVAT SOLER que en el cas d'incompliment
del requerit procedirà a fer-lo aquest Ajuntament pels co-rresponents Serveis, fent ùs del sistema

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

COMPLEIXI'S la resolució anterior i notifiqui's en forma legal a I'interesat.

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

L'ALCALD 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 (ALTEMPORDÀ)

COMPLEIXI'S la resolució anterior i notifiqui's en forma legal a I'interesat.

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

certifico.

Codi:2623107

17490 LLANÇÀ

o E e RET: A la vila de Llançà, el dos de Desembre de mil nou-cents noranta-nou.

VIST l'Estudi dels solars bruts dintre del Sòl Urbà aprovat pel Ple de L'Ajuntament en data 8 de

Novembre d'enguany,en el que consta que la parcel.la situada en el:

CARRER GUILLEN DE BERGUEDA N° 17. 6

PROPIETAT DEL Sr: JOAN ,SALVAT 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 seguritat,

salubritat i ornat públic.
Vist així mateix l'anterior article en els seus apartats 2 i 3, aquesta Alcaldia,

HARESOLT:

REQUERIR al senyorIa JOAN ,SALVAT SOLER perquè en el termini de dos

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

netejar l'esmentat terreny.

ADVERTIR al senyor-a, JOAN SALVAT SOLER que en el cas d'incompliment
del requerit procedirà a fer-lo aquest Ajuntament pels co-rresponents Serveis, fent ùs del sistema

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

Davant meu,

EL SECRETARI.

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



HARESOLT:

..

� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

Codi:2724211

17490 LLANÇÀ

o E e RET: A la vila de Llançà, el dos de Desembre de mil nou-cents noranta-nou.

VIST l'Estudi dels solars bruts dintre del Sòl Urbà aprovat pel Ple de L'Ajuntament en data 8 de

Novembre d'enguany,en el que consta que la parcel.la situada en el:

CARRER GUILLEN DE BERGUEDA N° 18.

PROPIETAT DEL Sr: JOAN ,SALVAT SOLER

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

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

terrenys, urbanitzacions edificacions i rètols, hauran de tenir-los en condicions de seguritat,

salubritat i ornat públic.
Vist així mateix l'anterior article en els seus apartats 2 i 3, aquesta Alcaldia,

REQUERIR al senyorIa JOAN ,SALVAT SOLER perquè en el termini de dos

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

netejar l'esmentat terreny .

. ADVERTIR al senyor-a, JOAN SALVAT SOLER que en el cas d'incompliment

del requerit procedirà a fer-lo aquest Ajuntament pels co-rresponents Serveis, fent ùs del sistema

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

COMPLEIXI'S la resolució anterior i notifiqui's en forma legal a I'interesat.

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

certifico.

Davant meu,

EL SECRETARI.

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



AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

Codi:2623106

17490 LLANÇÀ

o E e RET: A la vila de Llançà, el dos de Desembre de mil nou-cents noranta-nou.

VIST l'Estudi dels solars bruts dintre del Sòl Urbà aprovat pel Ple de L'Ajuntament en data 8 de

Novembre d'enquany.en el que consta que la parceLla situada en el:

CARRER GUILLEN DE BERGUEDA N° 19.

PROPIETAT DEL Sr: JOAN ,SALVAT SOLER

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

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

lerrenys, urbanitzacions edificacions i rètols, hauran de tenir-los en condicions de seguritat,
salubritat i ornat públic.
Vist així mateix l'anterior article en els seus apartats 2 i 3, aquesta Alcaldia,

HARESOLT:

REQUERIR al senyoria JOAN ,SALVAT SOLER perquè en el termini de dos

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

netejar l'esmentat terreny.

ADVERTIR al senyor-a, JOAN SALVAT SOLER que en el cas d'incompliment
del requerit procedirà a fer-lo aquest Ajuntament pels co-rresponents Serveis, fent ùs del sistema

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

COMPLEIXI'S la resolució anterior i notifiqui's en forma legal a I'interesat. .

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

certifico.

Davant meu,

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



17490 LLANÇÀ

«*

� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPOROÀ)

Codi:2623105

o E e RET: A la vila de Llançà, el dos de Desembre de mil nou-cents noranta-nou.

VIST l'Estudi dels solars bruts dintre del Sòl Urbà aprovat pel Ple de L'Ajuntament en data 8 de

Novembre d'enguany,en el que consta que la parcel.la situada en el:

CARRER GUILLEN DE BERGUEDA N° 21.

PROPIETAT DEL Sr: JOAN ,SALVAT SOLER

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

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

terrenys, urbanitzacions edificacions i rètols, hauran de tenir-los en condicions de seguritat,

salubritat i ornat públic.
Vist així mateix l'anterior article en els seus apartats 2 i 3, aquesta Alcaldia,

HARESOLT:

REQUERIR al senyorIa JOAN ,SALVAT SOLER perquè en el termini de dos

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

netejar l'esmentat terreny.

ADVERTIR al senyor-a, JOAN SALVAT SOLER que en el cas d'incompliment

del requerit procedirà a fer-lo aquest Ajuntament pels co-rresponents Serveis, fent ùs del sistema

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

COMPLEIXI'S la resolució anterior i notifiqui's en forma legal a I'interesat.

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

certifico.

Davant meu,

EL SECRETARI.

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



17490 LLANÇÀ

WI

� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

Codi:2623104

o E e RET: A la vila de Llançà, el dos de Desembre de mil nou-cents noranta-nou.

VIST l'Estudi dels solars bruts dintre del Sòl Urbà aprovat pel Ple de L'Ajuntament en data 8 de

Novembre d'enguany,en el que consta que la parceLla situada en el:

CARRER GUILLEN DE BERGUEDA N° 23.

PROPIETAT DEL Sr: JOAN ,SALVAT SOLER

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

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

terrenys, urbanitzacions edificacions i rètols, hauran de tenir-los en condicions de seguritat,
salubritat i ornat públic.
Vist així mateix l'anterior article en els seus apartats 2 i 3, aquesta Alcaldia,

HARESOLT:

REQUERIR al senyorIa JOAN ,SALVAT SOLER perquè en el termini de dos

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

netejar l'esmentat terreny.

ADVERTIR al senyor-a, JOAN SALVAT SOLER que en el cas d'incompliment
del requerit procedirà a fer-lo aquest Ajuntament pels co-rresponents Serveis, fent ùs del sistema

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

COMPLEIXI'S la resolució anterior i notifiqui's en forma legal a I'interesat.

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

Davant meu,

EL SECRETARI.

Av. Europa, núm. 37 - Tel. 972 38 01 81 - Fax 972 38 12 58 - 17490 LLANÇÀ
Registre d'Entitats Locals: 01170926



AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

Codi:2623102

17490 LLANÇÀ

o E e RET: A la vila de Llançà, el dos de Desembre de mil nou-cents noranta-nou.

VIST l'Estudi dels solars bruts dintre del Sòl Urbà aprovat pel Ple de L'Ajuntament en data 8 de

Novembre d'enguany,en el que consta que la parceLla situada en el:

CARRER GUILLEN DE BERGUEDA N° 29.

PROPIETAT DEL Sr: ,SALVAT SOLER

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

VIST l'article 10 del Reglament de Disciplina Urbanística, del qual resultaque els propietaris de

lerrenys, urbanitzacions edificacions i rètols, hauran de tenir-los en condicions de seguritat,

salubritat i ornat públic.
Vist així mateix l'anterior article en els seus apartats 2 i 3, aquesta Alcaldia,

HARESOLT:

REQUERIR al senyoria ,SALVAT SOLER perquè en el termini de dos

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

netejar l'esmentat terreny.

ADVERTIR al senyor-a, SALVAT SOLER que en el cas d'incompliment
del requerit procedirà a fer-lo aquest Ajuntament pels co-rresponents Serveis, fent ùs del sistema

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

COMPLEIXI'S la resolució anterior i notifiqui's en forma legal a I'interesat. .

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

certifico,

Davant meu,

EL SECRETARI.

Av. Europa, núm. 37 - Tel. 972 38 01 81 - Fax 972 38 12 58 - 17490 LLANÇÀ
Registre d'Entitats Locals: 01170926



AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALT EMPORDÀ)

¡

.)N.ç �-

Codi:2623101

17490 LLANÇÀ

o E e RET: A la vila de Llançà, el dos de Desembre de mil nou-cents noranta-nou.

VIST l'Estudi dels solars bruts dintre del Sòl Urbà aprovat pel Ple de L'Ajuntament en data 8 de

Novembre d'enguany,en el que consta que la parcel.la situada en el:

CARRER GUILLEN DE BERGUEDA N° 31.

PROPIETAT DEL Sr: JOAN ,SALVAT SOLER

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

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

terrenys, urbanitzacions edificacions i rètols, hauran de tenir-los en condicions de seguritat,
salubritat i ornat públic.
Vist així mateix l'anterior article en els seus apartats 2 i 3, aquesta Alcaldia,

HA RESOLT:

Davant meu,

REQUERIR al senyorIa JOAN ,SALVAT SOLER perquè en el termini de dos

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

netejar l'esmentat terreny.

ADVERTIR al senyor-a, JOAN SALVAT SOLER que en el cas d'incompliment
del requerit procedirà a fer-lo aquest Ajuntament pels co-rresponents Serveis, fent ùs del sistema

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

COMPLEIXI'S la resolució anterior i notifiqui's en forma legal a I'interesat

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

certifico.

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



•

� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ IALTEMPORDÀ)

Codi:2630107

17490 LLANÇÀ

o E e RET: A la vila de Llançà, el dos de Desembre de mil nou-cents noranta-nou.

VIST l'Estudi dels solars bruts dintre del Sòl Urbà aprovat pel Ple de L'Ajuntament en data 8 de

Novembre d'enguany,en el que consta que la parceLla situada en el:

CARRER GARROTXA N° 2.

PROPIETAT DEL Sr: JOAN ,SALVAT SOLER

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

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

terrenys, urbanitzacions edificacions i rètols, hauran de tenir-los en condicions de seguritat,

salubritat i ornat públic.
Vist així mateix l'anterior article en els seus apartats 2 i 3, aquesta Alcaldia,

HARESOLT:

REQUERIR al senyoria JOAN ,SALVAT SOLER perquè en el termini de dos

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

netejar l'esmentat terreny.

ADVERTIR al senyor-a, JOAN SALVAT SOLER que en el cas d'incompliment

del requerit procedirà a fer-lo aquest Ajuntament pels co-rresponents Serveis, fent ùs del sistema

d'execl.l..ció.,subsidiària amb les despeses a càrrec del requerit.

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

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

certifico.

Davant meu,

EL SECRETARI.

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



..

� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀJ

Codi:2630106

17490 LLANÇÀ

o E e RET: A la vila de Llançà, el dos de Desembre de mil nou-cents noranta-nou.

VIST l'Estudi dels solars bruts dintre del Sòl Urbà aprovat pel Ple de L'Ajuntament en data 8 de

Novembre d'enguany,en el que consta que la parcel.la situada en el:

CARRER GARROTXA N° 4.

PROPIETAT DEL Sr: JOAN ,SALVAT SOLER

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

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

lerrenys, urbanitzacions edificacions i rètols, hauran de tenir-los en condicions de seguritat,

salubritat i ornat públic.
Vist així mateix l'anterior article en els seus apartats 2 i 3, aquesta Alcaldia,

HARESOLT:

REQUERIR al senyoria JOAN ,SALVAT SOLER perquè en el termini de dos

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

netejar l'esmentat terreny.

ADVERTIR al senyor-a, JOAN SALVAT SOLER que en el cas d'incompliment

del requerit procedirà a fer-lo aquest Ajuntament pels co-rresponents Serveis, fent ùs del sistema

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

COMPLEIXI'S la resolució anterior i notifiqui's en forma legal a I'interesat. '

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

certifico.

Davant meu,

EL SECRETARI.

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



COMPLEIXI'S la resolució anterior i notifiqui's en forma legal a I'interesat. .

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

certifico.

1#

� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀI

Codi:2630105

17490 LLANÇÀ

o E e RET: A la vila de Llançà, el dos de Desembre de mil nou-cents noranta-nou.

VIST l'Estudi dels solars bruts dintre del Sòl Urbà aprovat pel Ple de L'Ajuntament en data 8 de

Novembre d'enguany,en el que consta que la parcel.la situada en el:

CARRER GARROTXA N° 6.

PROPIETAT DEL Sr: JOAN ,SALVAT SOLER

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

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

lerrenys, urbanitzacions edificacions i rètols, hauran de tenir-los en condicions de seguritat,
salubritat i ornat públic.
Vist així mateix l'anterior article en els seus apartats 2 i 3, aquesta Alcaldia,

HARESOLT:

REQUERIR al senyorIa JOAN ,SALVAT SOLER perquè en el termini de dos

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

netejar l'esmentat terreny.

ADVERTIR al senyor-a, JOAN SALVAT SOLER que en el cas d'incompliment
del requerit procedirà a fer-lo aquest Ajuntament pels co-rresponents Serveis, fent ùs del sistema

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

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)

Codi:2627103

JOAN SALVAT SOLER

SALMERON N° 18

17490 LLANÇÀ

En data dos de Desembre de mil nou-cents noranta nou, pel Sr. Alcalde,s'ha dictat

el següent:

o E e RET: A la vila de Llançà, el dos de Desembre de mil nou-cents noranta-nou.

VIST l'Estudi dels solars bruts dintre del Sòl Urbà aprovat pel Ple de L'Ajuntament en data 8 de

Novembre d'enguany,en el que consta que la parceLla situada en el:

CARRER CASTELLO N° 1.

PROPIETAT DEL Sr: JOAN ,SALVAT SOLER

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

VIST l'article 10 del Reclament de Disciplina Urbanística, del qual resulta que els propietaris de

terrenys, urbanitzacions edificacions i rètols, hauran de tenir-los en condicions de seguritat,

salubritat i ornat públic.
Vist així mateix l'anterior article en els seus apartats 2 i 3, aquesta Alcaldia,

HARESOLT:

REQUERIR al senyoria JOAN ,SALVAT SOLER perquè en el termini de dos

.

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

netejar l'esmentat terreny.

ADVERTIR al senyor-a, JOAN SALVAT SOLER que en el cas d'incompliment

del requerit procedirà a fer-lo aquest Ajuntament pels co-rresponents Serveis, fent ùs del sistema

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

COMPLEIXI'S la resolució anterior i notifiqui's en forma legal a I'interesat.

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

certifico.

Davant meu,

EL SECRETARI Acetal.

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)

Codi:2627102

JOAN SALVAT SOLER

SALMERON N° 18

17490 LLANÇÀ

En data dos de Desembre de mil nou-cents noranta nou, pel Sr. Alcalde,s'ha dictat

el següent:

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

VIST l'Estudi dels solars bruts dintre del Sòl Urbà aprovat pel Ple de L'Ajuntament en data 8 de

Novembre d'enguany,en el que consta que la parceLla situada en el:

CARRER CASTELLO N° 3.

PROPIETAT DEL Sr: JOAN ,SALVAT SOLER

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

VIST l'article 10 del Reclament de Disciplina Urbanística, del qual resulta que els propietaris de

terrenys, urbanitzacions .edificacions i rètols, hauran de tenir-los en condicions de seguritat,
salubritat i ornat públic.
Vist així mateix l'anterior article en els seus apartats 2 i 3, aquesta Alcaldia,

REQUERIR al senyoria JOAN ,SALVAT SOLER perquè en el termini de dos

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

netejar l'esmentat terreny.

HARESOLT:

ADVERTIR al senyor-a, JOAN SALVAT SOLER que en el cas d'incompliment
del requerit procedirà a fer-lo aquest Ajuntament pels co-rresponents Serveis, fent ùs del sistema

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

Davant meu,

EL�

COMPLEIXI'S la resolució anterior i notifiqui's en forma legal a I'interesat.

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)

Codi:2627101

JOAN SALVAT SOLER

SALMERON N° 18

17490 LLANÇÀ

En data dos de Desembre de mil nou-cents noranta nou, pel Sr. Alcalde,s'ha dictat

el següent:

o E e RET: A la vila de Llançà, el dos de Desembre de mil nou-cents noranta-nou.

VIST l'Estudi dels solars bruts dintre del Sòl Urbà aprovat pel Ple de L'Ajuntament en data 8 de

Novembre d'enguany,en el que consta que la parceLla situada en el:

CARRER CASTELLO N° 5.

PROPIETAT DEL Sr: JOAN ,SALVAT SOLER

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

VIST l'article 10 del Reclament de Disciplina Urbanística, del qual resulta que els propietaris de

terrenys, urbanitzacions edificacions i rètols, hauran de tenir-los en condicions de seguritat,
salubritat i ornat públic.
Vist així mateix l'anterior article en els seus apartats 2 i 3, aquesta Alcaldia,

HARESOLT:

REQUERIR al senyorIa JOAN ,SALVAT SOLER perquè en el termini de dos

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

netejar l'esmentat terreny.

ADVERTIR al senyor-a, JOAN SALVAT SOLER que en el cas d'incompliment
del requerit procedirà a fer-lo aquest Ajuntament pels co-rresponents Serveis, fent ùs del sistema

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

COMPLEIXI'S la resolució anterior i notifiqui's en forma legal a I'interesat.

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

certifico.

Davant meu,

RI Acctal.

Av. Europa, núm. 37 - Tel. 972 38 01 81 - Fax 972 38 12 58 - 17490 LLANÇÀ
Registre d'Entitats Locals: 01170926



AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALT EMPORDÀ)

Codi:2828201

JOAN SALVAT SOLER

SALMERON N° 18

17490 LLANÇÀ

En data dos de Desembre de mil nou-cents noranta nou, pel Sr. Alcalde,s'ha dictat

el següent:

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

VIST l'Estudi dels solars bruts dintre del Sòl Urbà aprovat pel Ple de L'Ajuntament en data 8 de

Novembre d'enguany,en el que consta que la parceLla situada en el:

CARRER CAP RAS N° 16.

PROPIETAT DEL Sr: JOAN ,SALVAT SOLER

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

VIST l'article 10 del Reclament de Disciplina Urbanística, del qual resulta que els propietaris de

terrenys, urbanitzacions edificacions i rètols, hauran de tenir-los en condlcíons de seguritat,

salubritat i ornat públic.
Vist així mateix l'anterior article en els seus apartats 2 i 3, aquesta Alcaldia,

HARESOLT:

REQUERIR al senyoria JOAN ,SALVAT SOLER perquè en el termini de dos

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

netejar l'esmentat terreny.

ADVERTIR al senyor-a, JOAN SALVAT SOLER que en el cas d'incompliment
del requerit procedirà a fer-lo aquest Ajuntament pels co-rresponents Serveis, fent ùs del sistema

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

COMPLEIXI'S la resolució anterior i notifiqui's en forma legal a I'interesat.

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

certifico.

L'ALCALDE, Davant meu,

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)

Codi:2925114

JOAN SALVAT SOLER

SALMERON N° 18
17490 LLANÇÀ

En data dos de Desembre de mil nou-cents noranta nou, pel Sr. Alcalde,s'ha dictat

el següent:

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

VIST l'Estudi dels solars bruts dintre del Sòl Urbà aprovat pel Ple de L'Ajuntament en data 8 de

Novembre d'enguany,en el que consta que la parceLla situada en el:

CARRER CULIP N° 5.

PROPIETAT DEL Sr: JOAN ,SALVAT SOLER

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

VIST l'article 10 del Reclament de Disciplina Urbanística, del qual resulta que els propietaris de

terrenys, urbanitzacions edificacions i rètols, hauran de tenir-los en condicions de seguritat,
salubritat i ornat públic.
Vist així mateix l'anterior article en els seus apartats 2 i 3, aquesta Alcaldia,

HARESOLT:

REQUERIR al senyorIa JOAN ,SALVAT SOLER perquè en el termini de dos

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

netejar l'esmentat terreny.

ADVERTIR al senyor-a, JOAN SALVAT SOLER que en el cas d'incompliment
del requerit procedirà a fer-lo aquest Ajuntament pels co-rresponents Serveis, fent ùs del sistema

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

COMPLEIXI'S la resolució anterior i notifiqui's en forma legal a I'interesat.
Ho mana i signa el Sr.Alcalde President de l'Ajuntament de Llançà,davant meu ,el Secretari que
certifico.

L'ALCALDE, Davant meu,

EL SECRETARI Acetal.

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)

17490 LLANÇÀ

Codi:2729115

o E e RET: A la vila de Llançà, el dos de Desembre de mil nou-cents noranta-nou.

VIST l'Estudi dels solars bruts dintre del Sòl Urbà aprovat pel Ple de L'Ajuntament en data 8 de

Novembre d'enguany,en el que consta que la parceLla situada en el:

CARRER MARESME N° 7.

PROPIETAT DEL Sr: JOAN ,SALVAT SOLER

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

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

terrenys, urbanitzacions edificacions i rètols, hauran de tenir-los en condicions de seguritat,

salubritat i ornat públic.
Vist així mateix l'anterior article en els seus apartats 2 i 3, aquesta Alcaldia,

HARESOLT:

REQUERIR al senyorIa JOAN ,SALVAT SOLER perquè en el termini de dos

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

netejar l'esmentat terreny.

ADVERTIR al senyor-a, JOAN SALVAT SOLER que en el cas d'incompliment
del requerit procedirà a fer-lo aquest Ajuntament pels co-rresponents Serveis, fent ùs del sistema

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

COMPLEIXI'S la resolució anterior i notifiqui's en forma legal a I'interesat. .

Ho mana i signa el Sr.Alcalde President de l'Ajuntament de L1ançà,davant meu ,el Secretari que

certifico.

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 (AlTEMPORDÀ)

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

VIST l'Estudi dels solars bruts dintre del Sòl Urbà aprovat pel Ple de L'Ajuntament en data 8 de

Novembre d'enguany,en el que consta que la parcel.la situada en el:

CARRER BANYOLES N° 22.

PROPIETAT DEL Sr: Ma CARMEN ,SANS DOMENJO

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

VIST l'article 10 del Reclament de Disciplina Urbanística, del qual resulta que els propietaris de

terrenys, urbanitzacions edificacions i rètols, hauran de tenir-los en condlcíons de seguritat,
salubritat i ornat públic.
Vist així mateix l'anterior article en els seus apartats 2 i 3, aquesta Alcaldia,

. HARESOLT:

REQUERIR al senyorIa Ma CARMEN ,SANS DOMENJO perquè en el termini de dos

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

netejar l'esmentat terreny.

ADVERTIR al senyor-a, Ma CARMEN SANS DOMENJO que en el cas d'incompliment
del requerit procedirà a fer-lo aquest Ajuntament pels co-rresponents Serveis, fent ùs del sistema

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

COMPLEIXI'S la resolució anterior i notifiqui's en forma legal a I'interesat.

Ho mana i signa el Sr.Alcalde President de l'Ajuntament de L1ançà,davant meu .el Secretari que

certifico.

Davant meu,

EL SECRETARI Acetal.

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 (AlTEMPORDÁ)

o E e RET: A la vila de Llançà, el dos de Desembre de mil nou-cents noranta-nou.

VIST l'Estudi dels solars bruts dintre del Sòl Urbà aprovat pel Ple de l'Ajuntament en data 8 de

Novembre d'enguany,en el que consta que la parceLla situada en el:

CARRER BAGES N° 1.

PROPIETAT DEL Sr: JOSE ,SALVAT PINSACH

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

VIST l'article 10 del Reclament de Disciplina Urbanística, del qual resulta que els propietaris de

terrenys, urbanitzacions edificacions i rètols, hauran de tenir-los en condicions de seguritat,

salubritat i ornat públic.

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

HA RESOLT:

REQUERIR al senyorIa JOSE ,SALVAT PINSACH perquè en el termini de dos

.

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

netejar l'esmentat terreny.

ADVERTIR al senyor-a, JOSE SALVAT PINSACH que en el cas d'incompliment

del requerit procedirà a fer-lo aquest Ajuntament pels co-rresponents Serveis, fent ùs del sistema

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

COMPlEIXl'S la resolució anterior i notifiqui's en forma legal a I'interesat.

Ho mana i signa el Sr.Alcalde President de l'Ajuntament de L1ançà,davant meu ,el Secretari que

certifico.

Davant meu,

El SECRETARI Acetal.

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



AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALT EMPORDÀ)

Codi:3201209

MIQUEL CULUBRET PAOROSA

SANT ESTEVE N° 1

17844 CORNELLA DE TERRI

En data dos de Desembre de mil nou-cents noranta nou, pel Sr. Alcalde,s'ha dictat

elsegüent:

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

VIST l'Estudi dels solars bruts dintre del Sòl Urbà aprovat pel Ple de L'Ajuntament en data 8 de

Novembre d'enguany,en el que consta que la parcel.la situada en el:

CARRER BANYOLES N° 1.

PROPIETAT DEL Sr: MIQUEL ,CULUBRET PAOROSA

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

VIST l'article 10 del Reclament de Disciplina Urbanística, del qual resulta que els propietaris de

terrenys, urbanitzacions edificacions i rètols, hauran de tenir-los en condicions de seguritat,
salubritat i ornat públic.
Vist així mateix l'anterior article en els seus apartats 2 i 3, aquesta Alcaldia,

HARESOLT:

REQUERIR al senyorIa MIQUEL ,CULUBRET PAOROSA perquè en el termini de dos

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

netejar l'esmentat terreny.

ADVERTIR al senyor-a, MIQUEL CULUBRET PAOROSA que en el cas d'incompliment

del requerit procedirà a fer-lo aquest Ajuntament pels co-rresponents Serveis, fent ùs del sistema

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

COMPLEIXI'S la resolució anterior i notifiqui's en forma legal a I'interesat.

Ho mana i signa el Sr.Alcalde President de l'Ajuntament de L1ançà,davant meu ,el Secretari que

certifico.

Davant meu,

EL SECRETARI Acctal.

�

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)

Codi:3201208

ERNESTO CULUBRET XARGAI

BANYOLES A MEDI SIN

17844· CORNELLA DE TERRI

En data dos de Desembre de mil nou-cents noranta nou, pel Sr. Alcalde,s'ha dictat

el següent:

o E e RET: A la vila de Llançà, el dos de Desembre de mil nou-cents noranta-nou.

VIST l'Estudi dels solars bruts dintre del Sòl Urbà aprovat pel Ple de L'Ajuntament en data 8 de

Novembre d'enquany.en el que consta que la parcel.la situada en el:

CARRER BANYOLES N° 3.

PROPIETAT DEL Sr: ERNESTO ,CULUBRET XARGAI

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

VIST l'article 10 del Reclament de Disciplina Urbanística, del qual resulta que els propietaris de

terrenys, urbanitzacions edificacions i rètols, hauran de tenir-los en condicions de seguritat,

salubritat i ornat públic.
Vist així mateix l'anterior article en els seus apartats 2 i 3, aquesta Alcaldia,

HARESOLT:

REQUERIR al senyoria ERNESTO ,CULUBRET XARGAI perquè en el termini de dos

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

netejar l'esmentat terreny.

ADVERTIR al senyor-a, ERNESTO CULUBRET XARGAI que en el cas d'incompliment

del requerit procedirà a fer-lo aquest Ajuntament pels co-rresponents Serveis, fent ùs del sistema

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

COMPLEIXI'S la resolució anterior i notifiqui's en forma legal a I'interesat.

Ho mana i signa el Sr.Alcalde President de l'Ajuntament de L1ançà,davant meu ,el Secretari que

certifico.

Davant meu,

EL SECRETARI Acetal.

Av. Europa, núm. 37 - Tel. 9723801 81 - Fax 972 38 1258 - 17490 LLANÇÀ
Registre d'Entitats Locals: 01170926
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AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALT EMPORDÀ)

Codi:3006130

LIDIA CORTADA BOSCH

SEBASTIAN EL CANO N° 24

17490 LLANÇÀ

En data dos de Desembre de mil nou-cents noranta nou, pel Sr. Alcalde,s'ha dictat

el següent:

o E e RET: A la vila de Llançà, el dos de Desembre de mil nou-cents noranta-nou.

VIST l'Estudi dels solars bruts dintre del Sòl Urbà aprovat pel Ple de L'Ajuntament en data 8 de

Novembre d'enguany,en el que consta que la parceLla situada en el:

CARRERAVDA. REINA FABIOLA N° 29.

PROPIETAT DEL Sr: LIDIA ,CORTADA BOSCH

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

VIST l'article 10 del Reclament de Disciplina Urbanística, del qual resulta que els propietaris de

terrenys, urbanitzacions edificacions i rètols, hauran de tenir-los en condlclons de seguritat,

salubritat i ornat públic.
Vist així mateix l'anterior article en els seus apartats 2 i 3, aquesta Alcaldia,

.

HARESOLT:

REQUERIR al senyoria LIDIA ,CORTADA BOSCH perquè en el termini de dos

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

netejar l'esmentat terreny.

ADVERTIR al senyor-a, LIDIA CORTADA BOSCH que en el cas d'incompliment
del requerit procedirà a fer-lo aquest Ajuntament pels co-rresponents Serveis, fent ùs del sistema

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

COMPLEIXI'S la resolució anterior i notifiqui's en forma legal a I'interesat.

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

certifico.

Davant meu,

E�
---.,

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)

Codi:3201207

RAMON CAIXAS MASSANELLAS

PLAÇA COROMINAS SIN

17820 BANYOLES

En data dos de Desembre de mil nou-cents noranta nou, pel Sr. Alcalde,s'ha dictat

el següent:

o E e RET: A la vila de Llançà, el dos de Desèmbre de mil nou-cents noranta-nou.

VIST l'Estudi dels solars bruts dintre del Sòl Urbà aprovat pel Ple de L'Ajuntament en data 8 de

Novembre d'enquany.en el que consta que la parcel.la situada en el:

CARRER BANYOLES N° 5.

PROPIETAT DEL Sr: RAMON ,CAIXAS MASSANELLAS

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

VIST l'article 10 del Reclament de Disciplina Urbanística, del qual resulta que els propietaris de

terrenys, urbanitzacions edificacions i rètols, hauran de tenir-los en condicions de seguritat,
salubritat i ornat públic.
Vist així mateix l'anterior article en els seus apartats 2 i 3, aquesta Alcaldia,

HARESOLT:

REQUERIR al senyorIa RAMON ,CAIXAS MASSANELLAS perquè en el termini de dos

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

netejar l'esmentat terreny.

ADVERTIR al senyor-a, RAMON CAIXAS MASSANELLAS que en el cas d'incompliment
del requerit procedirà a fer-lo aquest Ajuntament pels co-rresponents Serveis, fent ùs del sistema

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

COMPLEIXI'S la resolució anterior i notifiqui's en forma legal a I'interesat.

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)

Codi:3201210

17820 BANYOLES

o E e RET: A la vila de Llançà, el dos de Desembre de mil nou-cents noranta-nou.

VIST l'Estudi dels solars bruts dintre del Sòl Urbà aprovat pel Ple de L'Ajuntament en data 8 de

Novembre d'enguany,en el que consta que la parceLla situada en el:

CARRER GALLADERA N° 6.

PROPIETAT DEL Sr: RAMON ,CAIXAS MASSANELLAS

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

VIST l'article 10 del Reglament de Disciplina Urbanística, del qual resultaque els propietaris de

lerrenys, urbanitzacions edificacions i rètols, hauran de tenir-los en condicions de seguritat,

salubritat i ornat públic.
Vist així mateix l'anterior article en els seus apartats 2 i 3, aquesta Alcaldia,

HARESOLT:

REQUERIR al senyoria RAMON ,CAIXAS MASSANELLAS perquè en el termini de dos

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

netejar l'esmentat terreny.

ADVERTIR al senyor-a, RAMON CAIXAS MASSANELLAS que en el cas d'incompliment
del requerit procedirà a fer-lo aquest Ajuntament pels co-rresponents Serveis, fent ùs del sistema

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

COMPLEIXI'S la resolució anterior i notifiqui's en forma legal a I'interesat. "

Ho mana i signa el Sr.Alcalde President de l'Ajuntament de L1ançà,davant meu ,el Secretari que

certifico.

Davant meu,

..

Av. Europa, núm. 37 - Tel. 972 38 01 81 - Fax 972 38 12 58 - 17490 LLANÇÀ
Registre d'Entitats Locals: 01170926



AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALT EMPORDÀ)

Codi:3201113

CAIXA D'ESTALVIS I PENSI.

AVDA. DIAGONAL N° 621

8028 BARCELONA

En data dos de Desembre de mil nou-cents noranta nou, pel Sr. Alcalde,s'ha dictat

el següent:

o E e RET: A la vila de Llançà, el dos de Desèmbre de mil nou-cents noranta-nou.

VIST l'Estudi dels solars bruts dintre del Sòl Urbà aprovat pel Ple de L'Ajuntament en data 8 de

Novembre d'enguany,en el que consta que la parceLla situada en el:

CARRER BANYOLES N° 24.

PROPIETAT DEL Sr: ,CAIXA D'ESTALVIS I PENSI.

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

VIST l'article 10 del Reclament de Disciplina Urbanística, del qual resulta que els propietaris de

terrenys, urbanitzacions edificacions i rètols, hauran de tenir-los en condicions de seguritat,
salubritat i ornat públic.
Vist així mateix l'anterior article en els seus apartats 2 i 3, aquesta Alcaldia,

HARESOLT:

REQUERIR al senyorIa ,CAIXA D'ESTALVIS I PENSI. perquè en el termini de dos

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

netejar l'esmentat terreny.

ADVERTIR al senyor-a, CAIXA D'ESTALVIS I PENSI. que en el cas d'incompliment
del requerit procedirà a fer-lo aquest Ajuntament pels co-rresponents Serveis, fent ùs del sistema

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

COMPLEIXI'S la resolució anterior i notifiqui's en forma legal a I'interesat.

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

certifico.

Davant meu,

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

Registre d'Entitats Locals: 01170926



AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALT EMPORDÀ)

Codi:3201104

08028 BARCELONA

o E e RET: A la vila de Llançà, el dos de Desembre de mil nou-cents noranta-nou.

VIST l'Estudi dels solars bruts dintre del Sòl Urbà aprovat pel Ple de l'Ajuntament en data 8 de

Novembre d'enguany,en el que consta que la parcel.la situada en el:

CARRER JOANOT MARTOREl N° 5.

PROPIETAT DEL Sr: ,CAIXA D'ESTALVIS I PENS.

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

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

terrenys, urbanitzacions edificacions i rètols, hauran de tenir-los en condicions de seguritat,

salubritat i ornat públic.
Vist així mateix l'anterior article en els seus apartats 2 i 3, aquesta Alcaldia,

HA RESOLT:

REQUERIR al senyoria ,CAIXA D'ESTALVIS I PENS. perquè en el termini de dos

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

netejar l'esmentat terreny.

ADVERTIR al senyor-a, CAIXA D'ESTALVIS I PENS. que en el cas d'incompliment

del requerit procedirà a fer-lo aquest Ajuntament pels co-rresponents Serveis, fent ùs del sistema

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

COMPlEIXl'S la resolució anterior i notifiqui's en forma legal a I'interesat.

Ho mana i signa el Sr.Alcalde President de l'Ajuntament de L1ançà,davant meu ,el Secretari que

certifico.

Davant meu,

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)

Codi:3201102

8028 BARCELONA

o E e RET: A la vila de Llançà, el dos de Desembre de mil nou-cents noranta-nou.

VIST l'Estudi dels solars bruts dintre del Sòl Urbà aprovat pel Ple de L'Ajuntament en data 8 de

Novembre d'enguany,en el que consta que la parceLla situada en el:

CARRER JOANOT MARTOREL N° 9.

PROPIETAT DEL Sr: ,CAIXA D'ESTALVIS I PENSIO

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 seguritat,

salubritat i ornat públic.
Vist així mateix l'anterior article en els seus apartats 2 i 3, aquesta Alcaldia,

HA RESOLT:

REQUERIR al senyorIa ,CAIXA D'ESTALVIS I PENSIO perquè en el termini de dos

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

netejar l'esmentat terreny.

ADVERTIR al senyor-a, CAIXA D'ESTALVIS I PENSIO que en el cas d'incompliment
del requerit procedirà a fer-lo aquest Ajuntament pels co-rresponents Serveis, fent ùs del sistema

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

COMPLEIXI'S la resolució anterior i notifiqui's en forma legal a I'interesat.

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

certifico.

Davant meu,

EL SECRETARI.

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



AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALT EMPORDÀ)

Codi:3207152

ANTONI RAMOS RAMOS

MASSAGUER N° 12

8202 SABADELL

En data dos de Desembre de mil nou-cents noranta nou, pel Sr. Alcalde,s'ha dictat

el següent:

o E e RET: A la vila de Llançà, el dos de Desembre de mil nou-cents noranta-nou.

VIST l'Estudi dels solars bruts dintre del Sòl Urbà aprovat pel Ple de L'Ajuntament en data 8 de

Novembre d'enguany,en el que consta que la parcel.la situada en el:

CARRER ARNAU DE VILANOVA N° 14.

PROPIETAT DEL Sr: ANTONI ,RAMOS RAMOS

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

VIST l'article 10 del Reclament de Disciplina Urbanística, del qual resulta que els propietaris de

terrenys, urbanitzacions edificacions i rètols, hauran de tenir-los en condicions de seguritat,

salubritat i ornat públic.
Vist així mateix l'anterior article en els seus apartats 2 i 3, aquesta Alcaldia,

HARESOLT:

REQUERIR al senyoria ANTONI ,RAMOS RAMOS perquè en el termini de dos

.

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

netejar l'esmentat terreny.

ADVERTIR al senyor-a, ANTONI RAMOS RAMOS que en el cas d'incompliment

del requerit procedirà a fer-lo aquest Ajuntament pels co-rresponents Serveis, fent ùs del sistema

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

COMPLEIXI'S la resolució anterior i notifiqui's en forma legal a I'interesat.

Ho mana i signa el Sr.Alcalde President de l'Ajuntament de L1ançà,davant meu ,el secretan que

certifico.

Davant meu,

E�_
Av. Europa, núm. 37 - Tel. 972 38 01 81 - Fax 972 38 12 58 - 17490 LLANÇÀ

Registre d'Entitats Locals: 01170926



AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALT EMPORDÀ)

Codi:3207153

ANTONI RAMOS RAMOS

VIA MESSAGUER N° 12

8202 SABADELL

En data dos de Desembre de mil nou-cents noranta nou, pel Sr. Alcalde,s'ha dictat

el següent:

o E e RET: A la vila de Llançà, el dos de Desembre de mil nou-cents noranta-nou.

VIST l'Estudi dels solars bruts dintre del Sòl Urbà aprovat pel Ple de L'Ajuntament en data 8 de

Novembre d'enquany.en el que consta que la parceLla situada en el:

CARRER ARNAU DE VILANOVA N°16.

PROPIETAT DEL Sr: ANTONI ,RAMOS RAMOS

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

VIST l'article 10 del Reclament de Disciplina Urbanística, del qual resulta que els propietaris de

terrenys, urbanitzacions edificacions i rètols, hauran de tenir-los en condicions de seguritat,

salubritat i ornat públic.
Vist així mateix l'anterior article en els seus apartats 2 i 3, aquesta Alcaldia,

HA RESOLT:

REQUERIR al senyorIa ANTONI ,RAMOS RAMOS perquè en el termini de dos

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

netejar l'esmentat terreny.

Davant meu,

EL SECRETARI Acetal.

�
�

ADVERTIR al senyor-a, ANTONI RAMOS RAMOS que en el cas d'incompliment

del requerit procedirà a fer-lo aquest Ajuntament pels co-rresponents Serveis, fent ùs del sistema

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

COMPLEIXI'S la resolució anterior i notifiqui's en forma legal a I'interesat.

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)

Codi:3892103

CONSUELO NOGUERA MOLINS

ART N° 56
8026 BARCELONA

En data dos de Desembre de mil nou-cents noranta nou, pel Sr. Alcalde,s'ha dictat

el següent:

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

VIST l'Estudi dels solars bruts dintre del Sòl Urbà aprovat pel Ple de L'Ajuntament en data 8 de

Novembre d'enguany,en el que consta que la parcel.la situada en el:

CARRER ABAT OLIVA N° 42.

PROPIETAT DEL Sr: CONSUELO ,NOGUERA MOLINS

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

VIST l'article 10 del Reclament de Disciplina Urbanística, del qual resulta que els propietaris de

terrenys, urbanitzacions edificacions i rètols, hauran de tenir-los en condicions de seguritat,
salubritat i omat públic.
Vist així mateix l'anterior article en els seus apartats 2 i 3, aquesta Alcaldia,

HARESOLT:

REQUERIR al senyoria CONSUELO ,NOGUERA MOLINS perquè en el termini de dos

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

netejar l'esmentat terreny.

ADVERTIR al senyor-a, CONSUELO NOGUERA MOLINS que en el cas d'incompliment

del requerit procedirà a fer-lo aquest Ajuntament pels co-rresponents Serveis, fent ùs del sistema

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

COMPLEIXI'S la resolució anterior i notifiqui's en forma legal a I'interesat.

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

certifico.

Davant meu,

EL SECRETARI Acctal.

�,

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)

Codi:2717206

JAUME PELEGRI LLUPART

RD.BARCELONA N° 8

17600 FIGUERES

En data dos de Desembre de mil nou-cents noranta nou, pel Sr. Alcalde,s'ha dictat

el següent:

o E e RET: A la vila de Llançà, el dos de Desembre de mil nou-cents noranta-nou.

VIST l'Estudi dels solars bruts dintre del Sòl Urbà aprovat pel Ple de L'Ajuntament en data 8 de

Novembre d'enguany,en el que consta que la parceLla situada en el:

CARRER AIGUES N° 15.

PROPIETAT DEL Sr: JAUME ,PELEGRI LLUPART

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

VIST l'article 10 del Reclament de Disciplina Urbanística, del qual resulta que els propietaris de

terrenys, urbanitzacions edificacions i rètols, hauran de tenir-los en condicions de seguritat,

salubritat i ornat públic.
Vist així mateix l'anterior article en els seus apartats 2 i 3, aquesta Alcaldia,

HARESOLT:

REQUERIR al senyorIa JAUME ,PELEGRI LLUPART perquè en el termini de dos

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

netejar l'esmentat terreny.

ADVERTIR al senyor-a, JAUME PELEGRI LLUPART que en el cas d'incompliment

del requerit procedirà a fer-lo aquest Ajuntament pels co-rresponents SelVeis, fent ùs del sistema

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

COMPLEIXI'S la resolució anterior i notifiqui's en forma legal a I'interesat.

Ho mana i signa el Sr.Alcalde President de l'Ajuntament de L1ançà,davant meu ,el Secretari que

certifico.

L'ALCALDE,

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)

Codi:2717108

JAUME PELEGRI LLUPART

RD. BARCELONA N° 8

17600 FIGUERES

En data dos de Desembre de mil nou-cents noranta nou, pel Sr. Alcalde,s'ha dictat

el següent:

o E e RET: A la vila de Llançà, el dos de Desembre de mil nou-cents noranta-nou.

VIST l'Estudi dels solars bruts dintre del Sòl Urbà aprovat pel Ple de L'Ajuntament en data 8 de

Novembre d'enguany,en el que consta que la parcel.la situada en el:

CARRER AIGUES N° 16.

PROPIETAT DEL Sr: JAUME ,PELEGRI LLUPART

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

VIST l'article 10 del Reclament de Disciplina Urbanística, del qual resulta que els propietaris de

terrenys, urbanitzacions edificacions i rètols, hauran de tenir-los en condicionS de seguritat,
salubritat i ornat públic.
Vist així mateix l'anterior article en els seus apartats 2 i 3, aquesta Alcaldia,

HA RESOLT:

REQUERIR al senyorIa JAUME ,PELEGRI LLUPART perquè en el termini de dos

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

netejar l'esmentat terreny.

ADVERTIR al senyor-a, JAUME PELEGRI LLUPART que en el cas d'incompliment
del requerit procedirà a fer-lo aquest Ajuntament pels co-rresponents Serveis, fent ùs del sistema

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

COMPLEIXI'S ta resolució anterior i notifiqui's en forma legal a I'interesat.

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

certifico.

Davant meu,

EL SECRETARI Acctal.

Av. Europa, núm. 37 - Tel. 972 38 01 81 - Fax 972 38 12 58 - 17490 LLANÇÀ
Registre d'Entitats Locals: 01170926



AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

Davant meu,

Codi:2717205

JAUME PELEGRI LLUPART

RD.BARCELONA N° 8

17600 FIGUERES

En data dos de Desembre de mil nou-cents noranta nou, pel Sr. Alcalde,s'ha dietat

el següent:

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

VIST l'Estudi dels solars bruts dintre del Sòl Urbà aprovat pel Ple de L'Ajuntament en data 8 de

Novembre d'enguany,en el que consta que la parceLla situada en el:

CARRER AIGUES N° 17.

PROPIETAT DEL Sr: JAUME ,PELEGRI LLUPART

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

VIST l'article 10 del Reclament de Disciplina Urbanística, del qual resulta que els propietaris de

terrenys, urbanitzacions edificacions i rètols, hauran de tenir-los en condicions de seguritat,

salubritat i ornat públic.
Vist així mateix l'anterior article en els seus apartats 2 i 3, aquesta Alcaldia,

HA RESOLT:

REQUERIR al senyorIa JAUME ,PELEGRI LLUPART perquè en el termini de dos

.

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

netejar l'esmentat terreny.

ADVERTIR al senyor-a, JAUME PELEGRI LLUPART que en el cas d'incompliment

del requerit procedirà a fer-lo aquest Ajuntament pels co-rresponents Serveis, fent ùs del sistema

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

COMPLEIXI'S la resolució anterior i notifiqui's en forma legal a I'interesat.

Ho mana i signa el Sr.Alcalde President de l'Ajuntament de Llançà,davant meu ,el secretar! que

certifico.

L'ALCALDE,

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)

225

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

Codi:2717109

JAUME PELEGRI LLUPART

RD. BARCELONA N° 8

17600 FIGUERES

En data dos de Desembre de mil nou-cents noranta nou, pel Sr. Alcalde,s'ha dictat

el següent:

o E e RET: A la vila de Llançà, el dos de Desembre de mil nou-cents noranta-nou.

VIST l'Estudi dels solars bruts dintre del Sòl Urbà aprovat pel Ple de L'Ajuntament en data 8 de

Novembre d'enguany,en el que consta que la parceLla situada en el:

CARRER AIGUES N° 18.

PROPIETAT DEL Sr: JAUME ,PELEGRI LLUPART

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

VIST l'article 10 del Reclament de Disciplina Urbanística, del qual resulta que els propietaris de

terrenys, urbanitzacions edificacions i rètols, hauran de tenir-los en condicions de seguritat,

salubritat i ornat públic.
Vist així mateix l'anterior article en els seus apartats 2 i 3, aquesta Alcaldia,

HA RESOLT:

REQUERIR al senyoria JAUME ,PELEGRI LLUPART perquè en el termini de dos

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

netejar l'esmentat terreny.

ADVERTIR al senyor-a, JAUME PELEGRI LLUPART que en el cas d'incompliment
del requerit procedirà a fer-lo aquest Ajuntament pels co-rresponents Serveis, fent ùs del sistema

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

COMPLEIXI'S la resolució anterior i notifiqui's en forma legal a I'interesat.

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

certifico.

L'ALCALDE, Davant meu,

EL SECRETARI Acetal.

�



AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALT EMPORDÀ)

Codi:2717110

JAUME PELEGRI LLUPART

RD. BARCELONA N° 8

17600 FIGUERES

En data dos de Desembre de mil nou-cents noranta nou, pel Sr. Alcalde,s'ha dictat

el següent:

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

VIST l'Estudi dels solars bruts dintre del Sòl Urbà aprovat pel Ple de L'Ajuntament en data 8 de

Novembre d'enguany,en el que consta que la parceLla situada en el:

CARRER AIGUES N° 20.

PROPIETAT DEL Sr: JAUME ,PELEGRI LLUPART

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

VIST l'article 10 del Reclament de Disciplina Urbanística, del qual resulta que els propietaris de

terrenys, urbanitzacions edlñcaclons i rètols, hauran de tenir-los en condiclons de seguritat,
salubritat i ornat públic.
Vist així mateix l'anterior article en els seus apartats 2 i 3, aquesta Alcaldia,

HA RESOLT:

REQUERIR al senyorIa JAUME ,PELEGRI LLUPART perquè en el termini de dos

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

netejar l'esmentat terreny.

ADVERTIR al senyor-a, JAUME PELEGRI LLUPART que en el cas d'incompliment
del requerit procedirà a fer-lo aquest Ajuntament pels co-rresponents Serveis, fent ùs del sistema

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

COMPLEIXI'S la resolució anterior i notifiqui's en forma legal a I'interesat.

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

certifico.

�ÙNr4�·
L'ALCALDE, � -.4¡� Davant meu,

--=:¥======::::::�� �.� �L SECRETARI Acetal,

«�, �
�NÇp..

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)

Codi:2717111

JAUME PELEGRI LLUPART

RD. BARCELONA N° 8

17600 FIGUERES

En data dos de Desembre de mil nou-cents noranta nou, pel Sr. Alcalde,s'ha dictat

el següent:

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

VIST l'Estudi dels solars bruts dintre del Sòl Urbà aprovat pel Ple de L'Ajuntament en data 8 de

Novembre d'enguany,en el que consta que la parcel.la situada en el:

CARRER AIGUES N° 22.

PROPIETAT DEL Sr: JAUME ,PELEGRI LLUPART

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

VIST l'article 10 del Reclament de Disciplina Urbanística, del qual resulta que els propietaris de

terrenys, urbanitzacions edificacions i rètols, hauran de tenir-los en condíclons de seguritat,
salubritat i ornat públic.
Vist així mateix l'anterior article en els seus apartats 2 i 3, aquesta Alcaldia,

HA RESOLT:

REQUERIR al senyoria JAUME ,PELEGRI LLUPART perquè en el termini de dos

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

netejar l'esmentat terreny.

L'ALCALDE,

ADVERTIR al senyor-a, JAUME PELEGRI LLUPART que en el cas d'incompliment
del requerit procedirà a fer-lo aquest Ajuntament pels co-rresponents serveís, fent ùs del sistema

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

COMPLEIXI'S la resolució anterior i notifiqui's en forma legal a I'interesat.

Ho mana i signa el Sr.Alcalde President de l'Ajuntament de L1ançà,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 (ALTEMPORDÀ)
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Codi:3794120

JOSEP CLARET ABAROA

ESPERANZA N° 1

8017 BARCELONA

En data dos de Desembre de mil nou-cents noranta nou, pel Sr. Alcalde,s'ha dictat

el següent:

o E e RET: A la vila de Llançà, el dos de Desembre de mil nou-cents noranta-nou.

VIST l'Estudi dels solars bruts dintre del Sòl Urbà aprovat pel Ple de L'Ajuntament en data 8 de

Novembre d'enguany,en el que consta que la parceLla situada en el:

CARRER ABAT OLIVA N° 29.

PROPIETAT DEL Sr: JOSEP ,CLARET ABAROA

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

VIST l'article 10 del Reclament de Disciplina Urbanística, del qual resulta que els propietaris de

terrenys, urbanitzacions edificacions i rètols, hauran de tenir-los en condicions de seguritat,

salubritat i ornat públic.
Vist així mateix l'anterior article en els seus apartats 2 i 3, aquesta Alcaldia,

HA RESOLT:

REQUERIR al senyorIa JOSEP ,CLARET ABAROA perquè en el termini de dos

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

netejar l'esmentat terreny.

ADVERTIR al senyor-a, JOSEP CLARET ABAROA que en el cas d'incompliment

del requerit procedirà a fer-lo aquest Ajuntament pels co-rresponents Serveis, fent ùs del sistema

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

COMPLEIXI'S la resolució anterior i notifiqui's en forma legal a I'interesat.

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

certifico.
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Davant meu,

EL SECRETARI Acetal.

Codi:3104113

PROPMAR, SA

CASTELLAR N° 48

17490 LLANÇÀ

En data dos de Desembre de mil nou-cents noranta nou, pel Sr. Alcalde,s'ha dictat

el següent:

o E e RET: A la vila de Llançà, el dos de Desembre de mil nou-cents noranta-nou.

VIST l'Estudi dels solars bruts dintre del Sòl Urbà aprovat pel Ple de L'Ajuntament en data 8 de

Novembre d'enguany,en el que consta que la parcel.la situada en el:

CARRER AVDA. REINA FABIOLA N° 36.

PROPIETAT DEL Sr: ,PROPMAR, SA

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

VIST l'article 10 del Reclament de Disciplina Urbanística, del qual resulta que els propietaris de

terrenys, urbanitzacions edificacions i rètols, hauran de tenir-los en condicions de seguritat,

salubritat i ornat públic.
Vist així mateix l'anterior article en els seus apartats 2 i 3, aquesta Alcaldia,

HARESOLT:

REQUERIR al senyoria ,PROPMAR, SA perquè en el termini de dos

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

netejar l'esmentat terreny.

ADVERTIR al senyor-a, PROPMAR, SA que en el cas d'incompliment
del requerit procedirà a fer-lo aquest Ajuntament pels co-rresponents Serveis, fent ùs del sistema

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

COMPLEIXI'S la resolució anterior i notifiqui's en forma legal a I'interesat.

Ho mana i signa el Sr.Alcalde President de l'Ajuntament de L1ançà,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
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Davant meu,

EL SECRETARI Acetal.

�
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Codi:3104114

PROPMAR,SA

CASTELLAR N° 48

17490 LLANÇÀ

En data dos de Desembre de mil nou-cents noranta nou, pel Sr. Alcalde,s'ha dictat

el següent:

o E e RET: A la vila de Llançà, el dos de Desembre de mil nou-cents noranta-nou.

VIST l'Estudi dels solars 'bruts dintre del Sòl Urbà aprovat pel Ple de L'Ajuntament en data 8 de

Novembre d'enguany,en el que consta que la parcel.la situada en el:

CARRER AVDA. REINA FABIOLA N° 38.

PROPIETAT DEL Sr: ,PROPMAR, SA

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

VIST l'article 10 del Reclament de Disciplina Urbanística, del qual resulta que els propietaris de

terrenys, urbanitzacions edificacions i rètols, hauran de tenir-los en condicions de seguritat,

salubritat i ornat públic.

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

HA RESOLT:

REQUERIR al senyorIa ,PROPMAR, SA perquè en el termini de dos

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

netejar l'esmentat terreny.

ADVERTIR al senyor-a, PROPMAR, SA que en el cas d'incompliment

del requerit procedirà a fer-lo aquest Ajuntament pels co-rresponents Serveis, fent ùs del sistema

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

COMPLEIXI'S la resolució anterior i notifiqui's en forma legal a I'interesat.

Ho mana i signa el Sr.Alcalde President de l'Ajuntament de L1ançà,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
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Codi:3104115

PROPMAR, SA

CASTELLAR N° 48

17490 LLANÇÀ

En data dos de Desembre de mil nou-cents noranta nou, pel Sr. Alcalde,s'ha dictat

el següent:

o E e RET: A la vila de Llançà, el dos de Desembre de mil nou-cents noranta-nou.

VIST l'Estudi dels solars bruts dintre del Sòl Urbà aprovat pel Ple de L'Ajuntament en data 8 de

Novembre d'enguany,en el que consta que la parceLla situada en el:

CARRER AVDA. REINA FABIOLA N° 40.

PROPIETAT DEL Sr: ,PROPMAR, SA

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

VIST l'article 10 del Reclament dé Disciplina Urbanística, del qual resulta que els propietaris de

terrenys, urbanitzacions edificacions i rètols, hauran de tenir-los en condicions de seguritat,

salubritat i ornat públic.
Vist així mateix l'anterior article en els seus apartats 2 i 3, aquesta Alcaldia,

HA RESOLT:

REQUERIR al senyorIa ,PROPMAR, SA perquè en el termini de dos

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

netejar l'esmentat terreny.

ADVERTIR al senyor-a, PROPMAR, SA que en el cas d'incompliment

del requerit procedirà a fer-lo aquest Ajuntament pels co-rresponents Serveis, fent ùs del sistema

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

COMPLEIXI'S la resolució anterior i notifiqui's en forma legal a I'interesat.

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

certifico.

Davant meu,

EL SECRETARI Acetal.

�ry
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Codi:3408102

CARMEN TETILLA SANCHEZ

LLEIDA N° 3

17490 LLANÇÀ

En data dos de Desembre de mil nou-cents noranta nou, pel Sr. Alcalde,s'ha dictat

el següent:

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

VIST l'Estudi dels solars bruts dintre del Sòl Urbà aprovat pel Ple de L'Ajuntament en data 8 de

Novembre d'enguany,en el que consta que la parcel.la situada en el:

CARRER AVDA. 11 SETEMBRE N° 10.

PROPIETAT DEL Sr: CARMEN ,TETILLA SANCHEZ

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

VIST l'article 10 del Reclament de Disciplina Urbanística, del qual resulta que els propietaris de

terrenys, urbanitzacions edificacions i rètols, hauran de tenir-los en condicions de seguritat,

salubritat i ornat públic.
Vist així mateix l'anterior article en els seus apartats 2 i 3, aquesta Alcaldia,

HA RESOLT:

REQUERIR al senyorIa CARMEN ,TETILLA SANCHEZ perquè en el termini de dos

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

netejar l'esmentat terreny.

ADVERTIR al senyor-a, CARMEN TETILLA SANCHEZ que en el cas d'incompliment
del requerit procedirà a fer-lo aquest Ajuntament pels co-rresponents Serveis, fent ùs del sistema

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

COMPLEIXI'S la resolució anterior i notifiqui's en forma legal a I'interesat.

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

certifico.

L'ALCAU:"
-t----"=I�r-

Davant meu,

EL SECRETARI Acetal.

Av. Europa, núm. 37 - Tel. 9723801 81 - Fax 972 38 1258 - 17490 LLANÇÀ
Registre d'Entitats Locals: 01170926
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Codi:2817114

CARMEN TETILLA SANCHEZ

PINTOR MARTINEZ LOZANO N° 3

17490 LLANÇÀ

En data dos de Desembre de mil nou-cents noranta nou, pel Sr. Alcalde,s'ha dictat

elsegüent:

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

VIST l'Estudi dels solars bruts dintre del Sòl Urbà aprovat pel Ple de L'Ajuntament en data 8 de

Novembre d'enguany,en el que consta que la parceLla situada en el:

CARRER CALTRE N° 2.

PROPIETAT DEL Sr: CARMEN ,TETILLA SANCHEZ

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

VIST l'article 10 del Reclament de Disciplina Urbanística, del qual resulta que els propietaris de

terrenys, urbanitzacions edificacions i rètols, hauran de tenir-los en condicions de seguritat,

salubritat i ornat públic.
Vist així mateix l'anterior article en els seus apartats 2 i 3, aquesta Alcaldia,

HA RESOLT:

REQUERIR al senyoria CARMEN ,TETILLA SANCHEZ perquè en el termini de dos

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

netejar l'esmentat terreny.

ADVERTIR al senyor-a, CARMEN TETILLA SANCHEZ que en el cas d'incompliment

del requerit procedirà a fer-lo aquest Ajuntament pels co-rresponents Serveis, fent ùs del sistema

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

COMPLEIXI'S la resolució anterior i notifiqui's en forma legal a I'interesat.

Ho mana i signa el Sr.Alcalde President de l'Ajuntament de L1ançà,davant meu .el Secretari que

certifico.

Davant meu,

E�
Av. Europa, núm. 37 - Tel. 972 38 01 81 - Fax 972 38 1258 - 17490 LLANÇÀ
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Codi:3407110

CONSUELO GARRIGA PI

JULI GARRETA N° 20

17600 FIGUERES

En data dos de Desembre de mil nou-cents noranta nou, pel Sr. Alcalde,s'ha dictat

elsegüent:

o E e RET: A la vila de Llançà, el dos de Desembre de mil nou-cents noranta-nou.

VIST l'Estudi dels solars bruts dintre del Sòl Urbà aprovat pel Ple de L'Ajuntament en data 8 de

Novembre d'enguany,en el que consta que la parceLla situada en el:

CARRER AVDA. CARBONERES N° 56.

PROPIETAT DEL Sr: CONSUELO ,GARRIGA PI

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

VIST l'article 10 del Reclament de Disciplina Urbanística, del qual resulta que els propietaris de

terrenys, urbanitzacions edificacions i rètols, hauran de tenir-los en condicions de seguritat,

salubritat i ornat públic.
Vist així mateix l'anterior article en els seus apartats 2 i 3, aquesta Alcaldia,

HA RESOLT:

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

REQUERIR al senyoria CONSUELO ,GARRIGA PI perquè en el termini de dos

.

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

netejar l'esmentat terreny.

ADVERTIR al senyor-a, CONSUELO GARRIGA PI que en el cas d'incompliment

del requerit procedirà a fer-lo aquest Ajuntament pels co-rresponents Serveis, fent ùs del sistema

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

COMPLEIXI'S la resolució anterior i notifiqui's en forma legal a I'interesat.

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

certifico.

L'ALCALDE,
Davant meu,

EL SECRETARI Acetal.

��
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Codi:3509120

FRANCISCO PESQUEIRA MUS

SANT PERE N° 27
8010 BARCELONA

En data dos de Desembre de mil nou-cents noranta nou, pel Sr. Alcalde,s'ha dictat

el següent:

o E e RET: A la vila de Llançà, el dos de Desembre de mil nou-cents noranta-nou.

VIST l'Estudi dels solars bruts dintre del Sòl Urbà aprovat pel Ple de L'Ajuntament en data 8 de

Novembre d'enguany,en el que consta que la parceLla situada en el:

CARRER AVDA. 11 SETEMBRE N° 17.

PROPIETAT DEL Sr: FRANCISCO ,PESQUEIRA MUS

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

VIST l'article 10 del Reclament de Disciplina Urbanística, del qual resulta que els propietaris de

terrenys, urbanitzacions edificacions i rètols, hauran de tenir-los en condicions de seguritat,
salubritat i ornat públic.
Vist així mateix l'anterior article en els seus apartats 2 i 3, aquesta Alcaldia,

HA RESOLT:

REQUERIR al senyorIa FRANCISCO ,PESQUEIRA MUS perquè en el termini de dos

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

netejar l'esmentat terreny.

ADVERTIR al senyor-a, FRANCISCO PESQUEIRA MUS que en el cas d'incompliment
del requerit procedirà a fer-lo aquest Ajuntament pels co-rresponents SelVeis, fent ùs del sistema

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

COMPLEIXI'S la resolució anterior i notifiqui's en forma legal a I'interesat.

Ho mana i signa el Sr.Alcalde President de l'Ajuntament de L1ançà,davant meu ,el Secretari que

certifico.

Davant meu,

EL SECRETARI Acetal.

......
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Codi:3201110

JOSEP BERMUDEZ DE LA FUENTE

PLAÇA MARQUEZ N° 20
8140 CALDES DE MONTBUI

En data dos de Desembre de mil nou-cents noranta nou, pel Sr. Alcalde,s'ha dictat

elsegüent:

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

VIST l'Estudi dels solars bruts dintre del Sòl Urbà aprovat pel Ple de L'Ajuntament en data 8 de

Novembre d'enguany,en el que consta que la parcel.la situada en el:

CARRER BANYOLES N° 18.

PROPIETAT DEL Sr: JOSEP ,BERMUDEZ DE LA FUENTE

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

VIST l'article 10 del Reclament de Disciplina Urbanística, del qual resulta que els propietaris de

terrenys, urbanitzacions edificacions i rètols, hauran de tenir-los en condicions de seguritat,

salubritat i ornat públic.
Vist així mateix l'anterior article en els seus apartats 2 i 3, aquesta Alcaldia,

HA RESOLT:

REQUERIR al senyoria JOSEP ,BERMUDEZ DE LA FUENTE perquè en el termini de dos

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

netejar l'esmentat terreny.

ADVERTIR al senyor-a, JOSEP BERMUDEZ DE LA FUENTE que en el cas d'incompliment
del requerit procedirà a fer-lo aquest Ajuntament pels co-rresponents Serveis, fent ùs del sistema

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

COMPLEIXI'S la resolució anterior i notifiqui's en forma legal a I'interesat.

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

certifico.

L'ALCALDE, Davant meu,

EL SECRETARI Acetal.

�"

Av. Europa, núm. 37 - Tel. 972 38 01 81 - Fax 972 38 12 58 - 17490 LLANÇÀ
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Codi:3794201

JORGE ALBO TORRENT

VIA AUGUSTA N° 81

O 8006 BARCELONA

En data dos de Desembre de mil nou-cents noranta nou, pel Sr. Alcalde,s'ha dictat

elsegüent:

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

VIST l'Estudi dels solars bruts dintre del Sòl Urbà aprovat pel Ple de L'Ajuntament en data 8 de

Novembre d'enguany,en el que consta que la parceLla situada en el:

CARRER ARAN N° 7.

PROPIETAT DEL Sr: JORGE ,ALBO TORRENT

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

VIST l'article 10 del Reclament de Disciplina Urbanística, del qual resulta que els propietaris de

terrenys, urbanitzacions edificacions i rètols, hauran de tenir-los en condicions de seguritat,
salubritat i ornat públic.
Vist així mateix l'anterior article en els seus apartats 2 i 3, aquesta Alcaldia,

HA RESOLT:

REQUERIR al senyoria JORGE ,ALBO TORRENT perquè en el termini de dos

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

netejar l'esmentat terreny.

ADVERTIR al senyor-a, JORGE ALBO TORRENT que en el cas d'incompliment
del requerit procedirà a fer-lo aquest Ajuntament pels co-rresponents Serveis, fent ùs del sistema

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

COMPLEIXI'S la resolució anterior i notifiqui's en forma legal a I'interesat.

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

certifico.

Davant meu,

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

SANT MIQUEL N° 36

8211 CASTELLAR VALLES
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En data dos de Desembre de mil nou-cents noranta nou, pel Sr. Alcalde,s'ha dictat

elsegüent:

o E e RET: A la vila de Llançà, el dos de Desembre de mil nou-cents noranta-nou.

VIST l'Estudi dels solars bruts dintre del Sòl Urbà aprovat pel Ple de L'Ajuntament en data 8 de

Novembre d'enguany,en el que consta que la parcel.la situada en el:

CARRER ABAT OLIVA N° 18.

PROPIETAT DEL Sr: RAMON ,PRAT UMBERT

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

VIST l'article 10 del Reclament de Disciplina Urbanística, del qual resulta que els propietaris de

terrenys, urbanitzacions edificacions i rètols, hauran de tenir-los en condicions de seguritat,

salubritat i ornat públic.
Vist així mateix l'anterior article en els seus apartats 2 i 3, aquesta Alcaldia,

Davant meu,

HA RESOLT:

REQUERIR al senyorIa RAMON ,PRAT UMBERT perquè en el termini de dos

.

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

netejar l'esmentat terreny.

ELS�

ADVERTIR al senyor-a, RAMON PRAT UMBERT que en el cas d'incompliment

del requerit procedirà a fer-lo aquest Ajuntament pels co-rresponents Serveis, fent ùs del sistema

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

COMPLEIXI'S la resolució anterior i notifiqui's en forma legal a I'interesat.

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
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Codi:3129119

HORST WENDEL KLAUS

SALMERON N° 27

17490 LLANÇÀ

En data dos de Desembre de mil nou-cents noranta nou, pel Sr. Alcalde,s'ha dictat

elsegüent:

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

VIST l'Estudi dels solars bruts dintre del Sòl Urbà aprovat pel Ple de l'Ajuntament en data 8 de

Novembre d'enguany,en el que consta que la parcel.la situada en el:

CARRER AlMOGAVERS N° 18.

PROPIETAT DEL Sr: HORST ,WENDEL KLAUS

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

VIST l'article 10 del Reclament de Disciplina Urbanística, del qual resulta que els propietaris de

terrenys, urbanitzacions edificacions i rètols, hauran de tenir-los en condicions de seguritat,

salubritat i ornat públic.
Vist així mateix l'anterior article en els seus apartats 2 i 3, aquesta Alcaldia,

HA RESOLT:

REQUERIR al senyoria HORST ,WENDEL KLAUS perquè en el termini de dos

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

netejar l'esmentat terreny.

ADVERTIR al senyor-a, HORST WENDEL KLAUS que en el cas d'incompliment

del requerit procedirà a fer-lo aquest Ajuntament pels co-rresponents Serveis, fent ùs del sistema

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

Davant meu,

EL�
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HORST WENDEL KLAUS

SALMERON N° 27
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En data dos de Desembre de mil nou-cents noranta nou, pel Sr. Alcalde,s'ha dictat

elsegüent:

O E e RET: A la vila de Llançà, el dos de Desèmbre de mil nou-cents noranta-nou.

VIST l'Estudi dels solars bruts dintre del Sòl Urbà aprovat pel Ple de L'Ajuntament en data 8 de

Novembre d'enguany,en el que consta que la parceLla situada en el:

CARRER ALMOGAVERS N° 20.

PROPIETAT DEL Sr: HORST ,WENDEL KLAUS

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

VIST l'article 10 del Reclament de Disciplina Urbanística, del qual resulta que els propietaris de

terrenys, urbanitzacions edificacions i rètols, hauran de tenir-los en condicions de seguritat,

salubritat i ornat públic.
Vist així mateix l'anterior article en els seus apartats 2 i 3, aquesta Alcaldia,

HA RESOLT:

REQUERIR al senyorIa HORST ,WENDEL KLAUS perquè en el termini de dos

.

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

netejar l'esmentat terreny.

ADVERTIR al senyor-a, HORST WENDEL KLAUS que en el cas d'incompliment

del requerit procedirà a fer-lo aquest Ajuntament pels co-rresponents Serveis, fent ùs del sistema

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

COMPLEIXI'S ta resolució anterior i notifiqui's en forma legal a I'interesat.

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

certifico.
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DILIGENCIA DE CLOSA.- En aquesta data es procedeix al tancament del Llibre de

Resolucions de l'Alcaldia, que comprén des del30 de juliol al2 de desembre de 1999.
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