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� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (AlTEMPORDÀ)

AJUNTAMENT DE LLANCA

LLIBRE DE RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA

ANY 1999

TOM III

DILIGENCIA D'OBERTURA.- En el present Llibre figuren transcrites les
Resolucions i Decrets de L'Alcaldia amb numeració correlativa des del 2 de desembre
al 31 de desembre de 1999, legalitzant-se cada foli amb la rúbrica del Sr. Alcalde
President i el segells de la Corporació.

ELSECRETARI
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<@> AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (AlTEMPORDÀ)

Codi:3028206

MICHAEL WILLIAMSON PONSFORD

ALMOGAVERS N° 7
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 ALMOGAVERS N° 7.

PROPIETAT DEL Sr: MICHAEL ,WILLIAMSON PONSFORD

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

HA RESOLT:

REQUERIR al senyoria MICHAEL ,WILLIAMSON PONSFORD 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, MICHAEL WILLIAMSON PONSFORD 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
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<Œt> AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

Codi:2605102

FRANCIS VIVES

AIGUES N° 19

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 AVDA. EUROPA N° 5.

PROPIETAT DEL Sr: FRANCIS ,VIVES

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 FRANCIS ,VIVES 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, FRANCIS VIVES 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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<í!!> AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ]

Codi:2724209
/

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 parcel.la situada en el:

CARRER GUILLEN DE BERGUEDA N°22.

PROPIETAT DEL Sr: JAUME ,ANTICH FULCARA

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

VIST l'article 10 del Reglament de Disciplina Urbanística, del qual resultà 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 ,ANTICH FULCARA 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 ANTICH FULCARA 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
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� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

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° 20.

PROPIETAT DEL Sr: JOAN ,ANTICH NEGRE

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

VIST l'article 10 del Reglament de Disciplina Urbanística, del qual resultà 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 ,ANTICH NEGRE 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 ANTICH NEGRE 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 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 (ALTEMPORDÀ)

Codi:2930105

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 FENOLLEDA N° 6.

PROPIETAT DEL Sr: HENRIETTE ,TREMOUILLES

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 HENRIETTE ,TREMOUILLES 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, HENRIETTE TREMOUILLES 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 ttançà.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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<@> AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

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 parcel.la situada en el: .

CARRER FENOLLEDA N° 24.

PROPIETAT DEL Sr: HENRIETTE ,TREMOVILLES

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 HENRIETTE ,TREMOVILLES 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, HENRIETTE TREMOVILLES que en el cas d'incompliment
del requerit procedirà a fer-to aquest Ajuntament pels co-rresponents Serveis, fent ùs det 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
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� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

Codi:3402209

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 parcel.la situada en el:

CARRER EMPURIES N° 33.

PROPIETAT DEL Sr: JOSEP ,SERRADELL ESCARPANTER

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

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

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

HA RESOLT:

REQUERIR al senyorIa JOSEP ,SERRADELL ESCARPANTER 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 SERRADELL ESCARPANTER 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 381258 - 17490 LLANÇÀ
Registre d'Entitats Locals: 01170926
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� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

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 EMPURIES N° 35.

PROPIETAT DEL Sr: JOSEP ,SERRADELL ESCARPANTER

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

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

terrenys, urbanitzacions edificacions i rètols, hauran de tenir-los en condicions de 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 ,SERRADELL ESCARPANTER 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 SERRADELL ESCARPANTER 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
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� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPOROÀ)

17490 LLANÇÀ

Davant meu,

EL SECRETARI.

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 EMPURIES N° 39.

PROPIETAT DEL Sr: JOSEP ,SERRADELL ESCARPANTER

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

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

terrenys, urbanitzacions edificacions i rètols, hauran de tenir-los en condicions de 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 ,SERRADELL ESCARPANTER 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 SERRADELL ESCARPANTER 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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� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

Codi:2906211

8940 CORNELLA LLOBREGAT

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 FLUVIA N° 6.

PROPIETAT DEL Sr: PEDRO ,PEREZ RIERA

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 PEDRO ,PEREZ RIERA 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, PEDRO PEREZ RIERA 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
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� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ]

Codi:2301206

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 parcel.la situada en el:

CARRER GRAL. CASTAÑOS N° 12.

PROPIETAT DEL Sr: JOAN ,SERRADELL TRESSENTS

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 JOAN ,SERRADELL TRESSENTS 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 SERRADELL TRESSENTS 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.

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
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� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

Codi:2300107

8034 BARCELONA

D E e RET: A ía 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 FIGUERES N° 12.

PROPIETAT DEL Sr: JOSEFA ,PLAYA GIRALT

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 alsenyor/a JOSEFA ,PLAYA GIRALT 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 alsenyor-a, JOSEFA PLAYA GIRALT 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 381258 - 17490 LLANÇÀ
Registre d'Entitats Locals: 01170926
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� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

Codi:2500511

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 ESTRELLA N° 14.

PROPIETAT DEL Sr: AGUSTIN ,BOADA BOHER

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 AGUSTIN ,BOADA BOHER 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, AGUSTIN BOADA BOHER 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 1258 - 17490 LLANÇÀ
Registre d'Entitats Locals: 01170926
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� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ]

Codi:2623110

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° 13.

PROPIETAT DEL Sr: ALFONSO ,ESTREMERA CONTI

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 ALFONSO ,ESTREMERA CONTI 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, ALFONSO ESTREMERA CONTI 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
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<@> AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (AlTEMPORDÀ¡

Codi:3201212

17004 GIRONA

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

VIST l'Estudidels 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° 10.

PROPIETAT DEL Sr: JOAN ,MITJA ORIOL

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

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 ,MITJA ORIOL 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 MITJA ORIOL 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 1258 - 17490 llANÇÀ
Registre d'Entitats Locals: 01170926
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� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

Codi:3698206

PROMOCIONES MESINA, SA

AVDA. PAU CASALS N° 16

O 8021 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 parcel.la situada en el:

CARRER CR.PORT D LA SELVA N° 112.

PROPIETAT DEL Sr: ,PROMOCIONES MESINA, 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 condícíons de seguritat,
salubritat i ornat públic.
Vist així mateix l'anterior article en els seus apartats 2 i 3, aquesta Alcaldia,

Davant meu,

EL SECRETARI Acetal.

HA RESOLT:

REQUERIR al senyoria ,PROMOCIONES MESINA, 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, PROMOCIONES MESINA, 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 Llançà,davant meu ,el Secretari que
certifico.

L'ALCALDE,

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

Codi :3399114

IGNASI BOFILL ANGLADA

MANUEL DE FALLA N° 9

8034 BARCELONA

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

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 CAU DEL LLOP N° 18.

PROPIETAT DEL Sr: IGNASI ,BOFILL ANGLADA

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 IGNASI ,BOFILL ANGLADA 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, IGNASI BOFILL ANGLADA 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 (ALTEMPORDÀ)

Codi:3399115

IGNASI BOFILL ANGLADA

MANUEL DE FALLA N° 9

8034 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 CAU DEL LLOP N° 20.

PROPIETAT DEL Sr: IGNASI ,BOFILL ANGLADA

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 condicíons 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 IGNASI ,BOFILL ANGLADA 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, IGNASI BOFILL ANGLADA 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�
Av. Europa, núm. 37 - Tel. 972 38 01 81 - Fax 972 38 1258 - 17490 LLANÇÀ

Registre d'Entitats Locals: 01170926



Codi:3399116

IGNASI BOFILL ANGLADA

MANUEL DE FALLA N° 9

8034 BARCELONA

•

J]> AJUNTAMENT DE LLANÇÀ IALTEMPORDÀ)

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 CAU DEL LLOP N° 22.

PROPIETAT DEL Sr: IGNASI ,BOFILLANGLADA

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 IGNASI ,BOFILL ANGLADA 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, IGNASI BOFILL ANGLADA 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 12 58 - 17490 LLANÇÀ

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

Codi:3399117

IGNASI BOFILL ANGLADA

MANUEL DE FALLA N° 9
8034 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 CAU DEL LLOP N° 24.

PROPIETAT DEL Sr: IGNASI ,BOFILL ANGLADA

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 IGNASI ,BOFILL ANGLADA 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, IGNASI BOFILL ANGLADA 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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� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

Codi:3399118

IGNASI BOFILL ANGLADA

MANUEL DE FALLA N° 9

8034 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 CAU DEL LLOP N° 26.

PROPIETAT DEL Sr: IGNASI ,BOFILL ANGLADA

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 IGNASI ,BOFILL ANGLADA 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, IGNASI BOFILL ANGLADA 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



Codi:2902104

MERCE BOSCH PEREZ

COTS I GALAN
25002 LLEIDA

.,

� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (AlTEMPORDÀ)

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

elsegüent:

D E e RET: A ta 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 DEC lANA N° 8.

PROPIETAT DEL Sr: MERCE ,BOSCH PEREZ

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 MERCE ,BOSCH PEREZ 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, MERCE BOSCH PEREZ 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. 972 38 01 81 - Fax 972 381258 - 17490 LLANÇÀ
Registre d'Entitats Locals: 01170926



Codi:2817118

EDUARD HERAS

AVDA.MESTRAL N°15

17490 LLANÇÀ

..

� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

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

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

elsegüent:

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° 3.

PROPIETAT DEL Sr: EDUARD ,HERAS

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

REQUERIR al senyoria EDUARD ,HERAS 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.

HA RESOLT:

L'ALCALDE, Davant meu,

EL SECRETARI Acetal,

�

ADVERTIR al senyor-a, EDUARD HERAS 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.

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

Codi:2902105

MIGUEL GIRBAL BOSCH

BERNAT METGE N° 17

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 DEC lANA N° 10.

PROPIETAT DEL Sr: MIGUEL ,GIRBAL 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 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 MIGUEL ,GIRBAL 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, MIGUEL GIRBAL 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,

ELS�

Av. Europa, núm. 37 - Tel. 9723801 81 - Fax 972 38 1258 - 17490 LLANÇÀ
Registre d'Entitats Locals: 01170926
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4]> AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

Codi:2803150

AMADOR LOPEZ ALBA

JOAN MARAGALL N° 9

17490 LLANÇÀ

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 DEC lANA N° 19.

PROPIETAT DEL Sr: AMADOR ,LOPEZ ALBA

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,

Davant meu,

HARESOLT:

REQUERIR al senyorIa AMADOR ,LOPEZ ALBA 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, AMADOR LOPEZ ALBA 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



8392 ST.ANDREU LLAVANERES

11M

� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

Codi:2200101

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 JOSEP COLL N° 2.

PROPIETAT DEL Sr: ANIRA MARIA ,LOPEZ MONTALBAN

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,

Davant meu,

HARESOLT:

REQUERIR al senyorIa ANIRA MARIA ,LOPEZ MONTALBAN 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, ANIRA MARIA LOPEZ MONTALBAN 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 (ALTEMPORDÀ)

Codi:2499119

75172 PFORZHEIM IALEMANIA!

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 lLIBERTAT N° 3.

PROPIETAT DEL Sr: IRENE ,FERNANDEZ AGUIRRE

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 IRENE ,FERNANDEZ AGUIRRE 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, IRENE FERNANDEZ AGUIRRE 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 12 58 - 17490 LLANÇÀ
Registre d'Entitats Locals: 01170926



..

� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

Codi:3204102

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 LA COMA N° 59.

PROPIETAT DEL Sr: JORDI I DAVID ,BONAREU NOGUE

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 alsenyor/a JORDI I DAVID ,BONAREU NOGUE 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 alsenyor-a, JORDI I DAVID BONAREU NOGUE 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. 9723801 81 - Fax 972 38 1258 - 17490 LLANÇÀ
Registre d'Entitats Locals: 01170926



..

� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÁ)

Codi:2725109

17800 OLOT

o E CRE T: 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 POMPEU FABRA N° 23.

PROPIETAT DEL Sr: CARMEN ,OLIVERAS SACREST

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 CARMEN ,OLIVERAS SACREST 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 OLIVERAS SACREST 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 l'lnteresat.

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 IALTEMPORDÀ)

Codi:2725110

17800 OLOT

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 POMPEU FABRA N° 25.

PROPIETAT DEL Sr: CARMEN ,OLIVERAS SACREST

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

VIST l'article 10 del Reglament de Disciplina Urbanística, del qual resultà 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 CARMEN ,OLIVERAS SACREST 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,

ADVERTIR al senyor-a, CARMEN OLIVERAS SACREST 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 l'interesaL
Ho mana i signa el Sr.Alcalde President de l'Ajuntament de Llançà,davant meu ,el Secretari que
certifico.

Registre d'Entitats Locals: 01170926

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



..

::@> AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀI

Codi:2725111

17800 OLOT

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 POMPEU FABRA N° 27.

PROPIETAT DEL Sr: CARMEN ,OLIVERAS SACREST

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 CARMEN ,OLIVERAS SACREST 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 OLIVERAS SACREST 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:2725101

17800 OLOT

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 CERDANYA N° 1.

PROPIETAT DEL Sr: CARMEN ,OLIVERAS SACREST

es troba plena de malesa amb alt perill i rísc 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 CARMEN ,OLIVERAS SACREST 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 OLIVERAS SACREST 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 resolucíó 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:2725102

17800 OLOT

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 CERDANYA N° 3.

PROPIETAT DEL Sr: CARMEN ,OLIVERAS SAC REST

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 CARMEN ,OLIVERAS SACREST 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 OLIVERAS SACREST 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 381258 - 17490 LLANÇÀ
Registre d'Entitats Locals: 01170926



..

� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

Codi:2725108

17800 OLOT

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 CERDANYA N° 4.

PROPIETAT DEL Sr: CARMEN ,OLIVERAS SAC REST

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 CARMEN ,OLIVERAS SACREST 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 OLIVERAS SACREST 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 381258 - 17490 LLANÇÀ
Registre d'Entitats Locals: 01170926



..

� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

Codi:2725103

17800 OLOT

o E CRE T: 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 CERDANYA N° 5.

PROPIETAT DEL Sr: CARMEN ,OLIVERAS SACREST

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 CARMEN ,OLIVERAS SACREST 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 OLIVERAS SACREST 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 l'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 12 58 - 17490 LLANÇÀ
Registre d'Entitats Locals: 01170926



..

4D> AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ!

Codi:2725104

17800 OLOT

o E CRE T: 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 CERDANYA N° 7.

PROPIETAT DEL Sr: CARMEN ,OLIVERAS SACREST

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 CARMEN ,OLIVERAS SACREST 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 OLIVERAS SACREST 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 12 58 - 17490 LLANÇÀ
Registre d'Entitats Locals: 01170926



..

<@> AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÁ)

Codi:2725106

17800 OLOT

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 CERDANYA N° 8.

PROPIETAT DEL Sr: CARMEN ,OLIVERAS SACREST

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 CARMEN ,OLIVERAS SACREST 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 OLIVERAS SACREST 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,

�1-- -,

�î,

« AN�'� 'J
_._� 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 :2725105

17800 OLOT

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 CERDANYA N° 9.

PROPIETAT DEL Sr: CARMEN ,OLIVERAS SACREST

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 CARMEN ,OLIVERAS SACREST 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 OLIVERAS SACREST 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



17800 OLOT

..

� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

Codi:2725122

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 EIXIMENIS N° 1.

PROPIETAT DEL Sr: CARMEN ,OLIVERAS SACREST

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 CARMEN ,OLIVERAS SACREST 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 OLIVERAS SACREST 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.

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 12 58 - 17490 LLANÇÀ
Registre d'Entitats Locals: 01170926



"*

� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀj

Codi:2725123

17800 OLOT

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 EIXIMENIS N° 3.

PROPIETAT DEL Sr: CARMEN ,OLIVERAS SACREST

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 CARMEN ,OLIVERAS SACREST 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 OLIVERAS SACREST 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.

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



17800 OLOT

•

� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀI

Codi:2725124

o E e RET: A Ia 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 EIXIMENIS N° 5.

PROPIETAT DEL Sr: CARMEN ,OLIVERAS SACREST

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 CARMEN ,OLIVERAS SACREST 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 OLIVERAS SACREST 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 (ALTEMPORD')

Codi:2824201

282

17800 OLOT

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 EIXIMENIS N° 6.

PROPIETAT DEL Sr: CARMEN ,OLIVERAS SACREST

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 CARMEN ,OLIVERAS SACREST 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 OLIVERAS SACREST 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 IALTEMPORDÀ)

Codi:2725125

283

17800 OLOT

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 EIXIMENIS N° 7.

PROPIETAT DEL Sr: CARMEN ,OLIVERAS SACREST

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 CARMEN ,OLIVERAS SACREST 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 OLIVERAS SACREST 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 381258 - 17490 LLANÇÀ
Registre d'Entitats Locals: 01170926



..

4!t> AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDA)

Codi:2630202

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 POMPEU FABRA N° 68.

PROPIETAT DEL Sr: ,LLARS D'EMPORDA

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 ,LLARS D'EMPORDA 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, LLARS D'EMPORDA 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 l'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



..

4!t> AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPOROÀ¡

Codi:4295104

17600 FIGUERES

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 PORT LLIGAT N° 4.

PROPIETAT DEL Sr: CARLOS ,MANDRUEBO SILBAN

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

VIST l'article 10 del Reglament de Disciplina Urbanística, del qual resultà 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 CARLOS ,MANDRUEBO SILBAN 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, CARLOS MANDRUEBO SILBAN 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:4295101

8600 BERGA

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 parceLla situada en el:

CARRER PORT LLIGAT N° 12.

PROPIETAT DEL Sr: MaDOLORES ,MOLINER FLORENSA

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 Ma DOLORES ,MOLINER FLORENSA 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 DOLORES MOLINER FLORENSA 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



..

<0> AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

Codi:2729114

17002 GIRONA

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 MARESME N° 9.

PROPIETAT DEL Sr: ANNA MARIA ,CODERCH PLANAS

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 ANNA MARIA ,CODERCH PLANAS 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, ANNA MARIA CODERCH PLANAS 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. 9723801 81 - Fax 972 38 1258 - 17490 LLANÇÀ
Registre d'Entitats Locals: 01170926



..

<0> AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

codi:3497105

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 OIX N° 11.

PROPIETAT DEL Sr: JACQUES ,ROMAIN

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 JACQUES ,ROMAIN 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, JACQUES ROMAIN 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. 9723801 81 - Fax 972 38 1258 - 17490 LLANÇÀ
Registre d'Entitats Locals: 01170926



..

<!]> AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

Codi:3497104

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 OIX N° 13.

PROPIETAT DEL Sr: JACQUES ,ROMAIN

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

Davant meu,

EL SECRETARI.

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 JACQUES ,ROMAIN 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, JACQUES ROMAIN 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 381258 - 17490 LLANÇÀ
Registre d'Entitats Locals: 01170926



..

<@> AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

Codi:2001202

17834 PORQUERES

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 NURIA N° 5.

PROPIETAT DEL Sr: JOSEP ,VALLS BARCELO

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 JOSEP ,VALLS BARCELO 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 VALLS BARCELO 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. 97238 01 81 - Fax 972 38 1258 - 17490 LLANÇÀ
Registre d'Entitats Locals: 01170926



AJUNTAMENT DE LLAN
'

ÇA (ALT EMPORDÀ)

Codi:2805107

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 ta parcel.la situada en el:

CARRER LA BATERIA N° 11.

PROPIETAT DEL Sr: ISABEL ,BUXEDA

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 ISABEL ,BUXEDA 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, ISABEL BUXEDA 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:3994116

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 JAUME BALMES N° 15.

PROPIETAT DEL Sr: SILVIA ,CHANTAL

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 SILVIA ,CHANTAL 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, SILVIA CHANTAL 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 (ALT EMPORDÀ)

Codi:3794205

17490 LLANÇÀ

o E CRE T: 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 JAUME BALMES N° 4.

PROPIETAT DEL Sr: MARSOLAINE ,CHEVALIER
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 MARSOLAINE ,CHEVALIER 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, MARSOLAINE CHEVALIER 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 l'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



AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

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 JAUME BALMES N° 10.

PROPIETAT DEL Sr: SILVIA ,CHANTAL

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 SILVIA ,CHANTAL 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, SILVIA CHANTAL 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.

Codi:3794208

17490 LLANÇÀ

HARESOLT:

Davant meu,

EL SECRETARI.

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



..

t AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

Codi:2300112

8006 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 JOSEP COLL N° 13.

PROPIETAT DEL Sr: JOSEFA ,SONATTI GIRALT

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 JOSEFA ,SONATTI GIRALT 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, JOSEFA SONATTI GIRALT 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 l'lnteresat

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

certifico.

L'ALCAL 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)

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

Codi:3106205

17490 LLANÇÀ

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 LA COMA N° 69.

PROPIETAT DEL Sr: JOSEP ,CAULA PLANELLAS

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 JOSEP ,CAULA PLANELLAS 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 CAULA PLANELLAS 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.

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



AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALT EMPORDÀ)

Codi:3106204

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 LA COMA N° 71.

PROPIETAT DEL Sr: JOSEP ,CAULA PLANELLAS

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 JOSEP ,CAULA PLANELLAS 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 CAULA PLANELLAS 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.

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

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

Registre d'Entitats Locals: 01170926



..

t AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

Codi:3106207

17480 ROSES

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 LA COMA N° 65.

PROPIETAT DEL Sr: MERCEDES ,BLANCO RIVAS

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 MERCEDES ,BLANCO RIVAS 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, MERCEDES BLANCO RIVAS 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 1258 - 17490 LLANÇÀ
Registre d'Entitats Locals: 01170926



AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALT EMPORDÀ)

Codi:3106206

17480 ROSES

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 LA COMA N° 67.

PROPIETAT DEL Sr: MERCEDES ,BLANCO RIVAS

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 MERCEDES ,BLANCO RIVAS 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.

ADVERTIR al senyor-a, MERCEDES BLANCO RIVAS 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 í'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 (ALTEMPOROÀ!

Codi:3505116

8029 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 ORATGE N° 6.

PROPIETAT DEL Sr: PEDRO ,GARCIA LOPEZ

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 PEDRO ,GARCIA LOPEZ 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, PEDRO GARCIA LOPEZ 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 12 58 - 17490 LLANÇÀ
Registre d'Entitats Locals: 01170926



WI

� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

Codi:2904213

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 MIGJORN N° 22.

PROPIETAT DEL Sr: ROSARIO ,LOPEZ FERNANDEZ

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 ROSARIO ,LOPEZ FERNANDEZ 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, ROSARIO LOPEZ FERNANDEZ 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 1258 - 17490 LLANÇÀ
Registre d'Entitats Locals: 01170926



..

@> AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

Codi:2300111

17496 COLERA

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 JOSEP COLL N° 15.

PROPIETAT DEL Sr: MIGUEL ,ESCARPENTER IGLESIAS

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 MIGUEL ,ESCARPENTER IGLESIAS 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, MIGUEL ESCARPENTER IGLESIAS 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 381258 - 17490 LLANÇÀ
Registre d'Entitats Locals: 01170926



..

� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀI

Codi:�4��19�

174QO �1�!19�

o E e RET: A la Yila d� Llançà, el dos d� D�s�mbr� d� mil nou-cents noranta-nou.

VIST l'Estudi dels solars bruts dintre del Sòl Urbà aprovat pel PI� de L'Ajuntament �n data a de

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

CARRER SANT PERE PE RQDA N° 10.

PRºP!êTAT ºêb �r: b�!� !FAbÇº Fêb!�
es troba plena de malesa amb alt perill ¡ rise d'incendi,

VI�T !'�r!!�!� 1 o ��! R�91�rn�!1� �� º!��!I?!!!1� ':Ir��!1!�!��! ��I g,::!�1 r��,::!I�� g,::!� �!� I?rS>l?i���r!� ��
terrenys, urbanitzacions edlfloacions i rètols, hauran de tenir-los en condicions de seguritat,
salubritat i ornat públic.
Vist aixl mateix l'anterior article en els seus apartats 2 i 3, aquesta Alcaldia,

HARESOLT:

REQUERIR al senyoria LUI$ ,F.ALCO FELIU 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.

A9V§RTIR �! ���y<?r-�! �l!I� FA:�S<? �§�Il! gu.� �n �I ��� �'i�c<?rT1p'!irT1���
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.

COMPLEIX-I'S la resoluoió anterior i notifiqui's en forma legal a I'interesat.
Ho m�n� i �i9n� �I ?LAI��I�� Pr��i<:!�fl! <:!� !'Aj�n��m.��! �� �I�nç�,<:!�v�fl� rTl�'::! !�I ?�����ari g��
certifico.

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



fit

� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

HARESOLT:

Codi:3794117

8010 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 ABAT OLIVA N° 37.

PROPIETAT DEL Sr: ANTONIO ,DE ORIOLA CORTADA - GUITART

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 ANTONIO ,DE ORIOLA CORTADA - GUITART 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, ANTONIO DE ORIOLA CORTADA - GUITART 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 l'lnteresat

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 (ALTEMPORDÀ)

Codi:2902307

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 MIGJORN N° 28.

PROPIETAT DEL Sr: JUANA ,GARCIA ROSIQUE

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 JUANA ,GARCIA ROSIQUE 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, JUANA GARCIA ROSIQUE 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 l'interesat.

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

certifico.

Davant meu,

< -�l.. �_!,,_C! 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:2906125

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 parcel.la situada en el:

CARRER JOSEP Ma DE SEGARRA N° 20.

PROPIETAT DEL Sr: JOAN ,PASTRA BOADA

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 JOAN ,PASTRA BOADA 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 PASTRA BOADA 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 l'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
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� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀj

Codi:4294106

17490 LLANÇÀ

o E e RET: lA 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 ROSES W 38.

PRºPlêTAT ºêb êf; Rê@!ê IK�N�bl
es troba plena de malesa amb alt perill i risc d'incendi.

VIªT 1'�rW�I� � º ��! R�gl§l!"n�'1� �� ºi��ir;>l!n§l �re�'1í�i�a, del qual resulta gl:l� e!� r;>r�ei���ri� ��

terrenys, urbanitzaolcns edlñoaoions i rètols, hauran de tenir-los en condlclons de seguritat,
salubritat i ornat públic.
Vist aixl mateix l'anterior article en els seus apartats 2 i 3, aquesta Alcaldia,

HARESOLT:

REQUERIR al senyorïa REGIS ,KUNZLI perquè en el termini de dos

mesos a comptar des de la data de rebuda de la notifloaoió de la present resoluoió, procedeixi a

netejar l'esmentat terreny.

Aº,!��TI� �! ��rlYC?�-�! ���I� !<����I g':l� �rl �I ��� �'irl�C?I"!1p'li!"n�rl�
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 resoluoíó anterior i notifiqui's en forma legal a I'interesat

H� mana ¡ �ign� �! �r:AI��!�� President de l'Aj�'1��!"n�'1� �� �1�nç�t��Y�'1� !"n�':I !�I ��c::r�tar! q��
certifico.

Davant meu;

EL SECRETARI.

Av. Europa, núm. 37 - Tel. 9723801 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 ¡ �ignª �! �r:Alçª19� Pr��i9�m 9� !'Aj�f!tªm�nt 9� b!ªf!Çª,9ªvªnt m�� ,�I ��çr�tªr¡ g��
certifico.

308
..

�<03���NTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

SQap BARCELONA

o E GRE T: 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 RIPOLLES N° 17.

PRºP!�TAT º�!" §r; RQ§A iMAb!"Q!" ,ªA!"!"Q
es troba plena de malesa amb alt perill i rise d'incendi.

VIªT !'ªrt¡ç!� 1 º 9�! R�g!ªm�nt º� º¡�ç¡g!!f!ª I"Jrºªní�t¡çªf º�I g�ª1 r���ltª que �I� grºgi�tªr¡� º�
terrenys, urbanitzacions edificacions i rètols, hauran de tenir-los en condicions de seguritat,
salubritat i arnat públic.
Vist així mateix l'anterior article en els seus apartats 2 i 3, aquesta Alcaldia,

HA RESOLT:

REQUERIR al senyaria ROSA ,MALLOL BALLO perquè en el termini de das
mesos a comptar des de la data de rebuda de la notificació de la present resolució, procedeixi a

netejar l'esmentat terreny.

A9V§RTIR. ªI ��!1y<?r-ª, R.9�A tI!1A!::!::9!:: êA!::!::9 que �!1 �! çª� º'i!1ç<?mp.lim�!1t
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. 9723801 81 - Fax 972 38 1258 - 17490 LLANÇÀ
Registre d'Entitats Locals: 01170926
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� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

4aa81 CUNIT

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 RIPOllES N° 5.

PRQP!!;TAT º!;� §r; G!N!;§ IbºP!;� F�ºR§§
es troba plena de malesa amb alt perill i risc d'incendi.

VI�T !,ªrtjc�!� 1 º º�! R�g!ªm�[1� º� º!�Ç!p!![1ª Vf!:?ª[1!��!Çª, º�I g�ª1 f���!1ª g�� �I� prºP!�1ªr!� º�

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

HARESOlT:
...... - -

-
- --

REQUERIR al senyarIa GINES ,lOPEZ FLORES perquè en el termini de das

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

netejar l'esmentat terreny.

A9V�RTIR �I ��[1Y9r-�, C?!Nê� �9Pê� F�9Rê� que �[1 �! cas º'i[1Ç9IT!P.!!IT!��
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. .

Hg ffiªf1ª i �!g!1ª �I §r�Alçª!º� Pr��!º�!1� º� !'Aj�n1ªm�[1� º� b!ª!1çª,ºªYª!11 m�Y ,�! §�çr�1ªr! g��

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 (ALTEMPOROÀ)

Ç9ºqf?�411 Q

17490 LLANÇA

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 SANTIAGO RUSINYOL N° 41.

PRºPI!;TAT º!;� §r; J!;AN PI!;RR!; ,@ARR!;AV
es troba plena de malesa amb alt perill i risc d'incendi.

VI$T !'ªrt!ç!� 1 º º�! R�g!ªm�!1t º� º!�ç!p!!!1ª Vr�ª!1!�t!çª, º�! gyª1 r��y!tª gy� �!� prºP!�tªr!� º�
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 JEAN PIERRE ,GARREAU 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.

A�VêRT!R �I ��!1yºr-�, �êAN P!êRRê GARRêAl,J que en el cas º'!!1çºmp!!m�!1�
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.
HQ mªf!ª ! �!g!1ª �I §r,A!çª!º� Pr��!º�!1t º� !'Ajl,mtªm�!1t º� b!ª!1ctª,ºªYª!1t m�y I�! §�çr�tM gy�
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)

D E e RET: A la vila de Llançà, el dos de Desembre de mil neu-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 SANTIAGO RUSINYOl N° 51.

PRºP!�TAT º�b §r; ººbºR§ ,FAbÇº F,ªk!V

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

VI�T !'�1r1!ç!� 19 º�! R�g!ªm�!1� º� ºi�ç!I?H!1ª �rºª!1f��!çª, º�! g�ª! r���!�ª g�� �I� I?rºI?!�tª!i� º�

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 DOLORS ,FALCO FELIU 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.

AgVêRT!R ªI ��!1Yºr-ª, �9b9R� FAbÇ9 F�b!1) que �!1 �I çª� q'!!1çºmp!!m�!1t
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 l'interesat.

HQ mª!1ª ! �i9!1ª �! §r,A!çª!º� Pr��!º�!1t º� !'Aj�!1tªm�!1t º� b!ª!1çª.ºªVª!1t m�� .�! §�çr�tªr! g��

certifico.

SQ23 BARCELONA

HARESOlT:
.. -._ - - ---

ºªv�mt mf:!Y;

l SeCRIHARI.

Av. Europa, núm. 37 - Tel. 972 38 01 81 - Fax 972 38 1258 - 17490 llANÇÀ
Registre d'Entitats Locals: 01170926
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t AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

Ç99.i:��!;l4111

17?l90 LLANÇÀ

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

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 SANTIAGO RUSINYOL N° 37.

PRQP!§TAT º§� §r; �º§§ ;FºNT ÇºRTAQA
es troba plena de malesa amb alt peril! i rise d'incendi.

VI�T !'ª!1!ç!� 1 º º�! R�g!ªm�n1 º� º!�ç!pHnª �rt?ª!1!�!�, º�! 9Yª! f��Y!�ª 9Y� �!� PfºP!��n� º�
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 JOSE ,FONT GORTADA perquè en el termini de dos
esos a comptar des de la data de rebuda de la notiñcaoló de la present resolució, procedeixi a

etejar l'esmentat terreny.

A9VêRT!R ª! �flY9r-ª, �9�ê F9NT Ç9RTA9A gu.� �fI �! cas º'!fI�9ml?!iffl��
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.

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

HQ mª!1ª ! �!gnª �! $f,A!çª!º� Pf��!º�n1 º� !'AjYntªm�!1t º� b!ª!1çê,ºªYªnt m�Y ,�! $�çf�tªn 9Y�
certifico.

�'AbCAdo�--_ •• __ t º�Wªllt meu,

L $EC�IHA�1.

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.

HQ ffiªnª ! �!gnª *ªI �r�Alçª!º*ª pr*ª�!º*ªn1 º*ª l'Ajyn1ªffi*ªn1 º*ª blªnçª,ºªvªn1 ffi*ªY .*ªI �*ªçr*ª1ªr! gy*ª
certifico.

WI
A1t\. AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALT EMPORDÀ)

�2630117
� ..... -

- - -
...

80a6 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 RIPOLLËS N° 19.

PRºP!�TAT º�b §r; JQAQ�!N iF�RR�R MAbbQb
es troba plena de malesa amb alt perill i rise d'incendi.

VI�T I'ªrt!ç!*ª 1 o º*ª! R*ª9!ªffi*ªnt º*ª º!�ç!l:>!inª t"Jrºªní�tiçª, º*ªI gyª1 r*ª�y!1ª gy*ª *ªI� I:>rºI:>!*ªtªr!� º*ª

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 JOAQUIN ,FERRER MALLOL perquè en el termini de dos

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

netejar l'esmentat terreny.

A9V�RTIR �I ��l1y<?r-�, �9A9l:JIN FêRRêR MAbb9b que �11 �I ç�� �'il1ç<?rn.p.Iirn.�111
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.

¡;;;I¡Wª!1t meu,

IR $�C��TA�I.

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)

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

VIST l'informe de la Policia Local de data 16 de novembre d'enguany on comuniquen que
s'han produït esllavissaments de terres a l'obra situada a Fané de Dalt, P.Km. 5,250 de la
Carretera de Port de la Selva, el promotor del qual n'és EUROBUll.,DING, S.L., i vist
l'informe de l'Arquitecte municipal manifestant que cal assegurar les terres per evitar més
despreniments i alhora garantir la seguretat dels veïns.

ATÈS que en dates 25.11.1998 i 20.09.1999 va requerir-se al Sr. Ralf Schuurman en

representació d'EURO BUll.,DING, S.L. perquè procedís a retirar les terres procedents de
l'obra de la zona verda municipal del carrer Jaume Balmes, núm. l, i perquè procedís
d'immediat a:

l. Col.locar una tanca que garanteixi la seguretat dels veïns situats a cota superior.
2. Impedir el pas per l'escala mentre es realitzin les obres necessàries que garanteixi el pas

de persones per la mateixa.
3. Reposició de la vorera que volta la zona verda i reparar el forat existent a la vorera

oposada, amb reposició de la vorera.

4. 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.

5. Ha de netejar-se en general la vorada i calçada dels arrossegaments soferts com a

conseqüència de les pluges.

sense que fins a la data s'hagin complimentat.

ATÈS que amb les últimes pluges s'han produït despreniments de terres, la qual cosa ha
agravat la situació, 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:

PRIMER.- POSI'S DE MANIFEST a l'interessat RALF SCHUURMAN en representació
d'EUROBUll.,DING, S.L., el procediment iniciat per restablir les condicions de seguretat
del solar mitjançant el sistema d'execució subsidiària.

SEGON.- Com a mesura cautelar, pels Serveis Tècnics municipals, es procedeixi
d'immediat a:

l. Col.locar una tanca que garanteixi la seguretat dels veïns situats a cota superior.
2. Impedir el pas per l'escala mentre es realitzin les obres necessàries que garanteixi el pas

de persones per la mateixa.

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



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 rneuel Secretàri: . que dóna fe.

I
..

(í!!> AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

L'ALCALDE

/"
/
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� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

DEC RET .- A la vila de Llançà, a set de desembre de mil nou-cents nor

I

t�no. .�J{�NV
Vistos els informes de l'Arquitecte Municipal i de la Policia Local, segons e quars
consta que es realitzen obres de tancament de la finca situada a la platja de Grife , sense

la corresponent llicència municipal.

ATÈS que l'Ajuntament Ple en data 11-12-1998 va acordar suspendre l'atorgament de

llicències d'obres en aquest sector, aquesta Alcaldia HA RESOLT:

PRIMER.- SUSPENDRE com a mesura cautelar, els actes d'edificació que fa el Sr.

JOSEP SOLÁ NEGRE a la finca de la Ctra. de Portbou llindant amb la platja de Grifeu.

SEGON.- REQUERIR al Sr. JOSEP SOLÁ NEGRE perquè immediatament aturi les

obres que realitza l'empresa del Sr. Mariano Cánovas, amb l'advertiment que en cas

d'incompliment del requerit, l'Ajuntament acordaria la demolició de les obres a costa de

la persona interessada i procedirà a impedir-ne definitivament els usos a que donés lloc.

TERCER.- Transcorregut l'esmentat termini sense haver donat compliment a la present

resolució, se'n donarà compte al Ple de l'Ajuntament perquè acordi la demolició de les

obres realitzades a càrrec de la persona interessada.

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

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

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

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

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

VIST l'informe emès pel Coordinador d'obres municipal de data 16.12.99 on fa constar que
s'ha realitzat un tancament parcial de terrassa a l'apartament de l'Av. Europa, 46, Ir. 1 a.
sense la corresponent llicència d'obres, i vist el que determina l'article 84 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, aquesta Alcaldia HA RESOLT:

POSAR DE MANIFEST a l'interessat, Sr. FERNAND ROGER H. BONNET, el
procediment iniciat sobre la legalitat urbanística, informant-le que durant el termini de
quinze dies podrà ¡ 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 de l'Ajuntament de Llançà, en el
lloc i data al principi assenyalat, davant meu, el Secretari que certifica.

El Secretari
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\@> AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

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

En relació amb els expedients sancionadors tramitats a la Sala de Festes Cuasar, en data
d'avui es dona per complimentat el corresponent a la resolució del dia 13.09.99 pel qual
es determinava el tancament del local per dos mesos.

ATÈS que resten pendents de compliment les resolucions de dates 19.07.1999 (parcial)
i 13.09.1999, aquesta Alcaldia HA RESOLT:

DISPOSAR el compliment de les sancions corresponents a les resolucions abans
indicades, les quals hauran de fer-se efectives en les següents dates:

Resolució 19.07.99, sanció pendent 13 dies, ellocal haurà d'estar tancat del
22 de desembre de 1999 fins el dia 3 de gener del 2000.
Resolució 13.09.99, sanció d'un mes, el local haurà d'estar tancat del 4 de
gener fins el 3 de febrer de l' any 2000.

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

L'ALCALDE Ac tal. El Secretari
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�. AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

DECRET

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

VISTAla proposta del Tribunal qualificador de les proves selectives
realitzades en data 13 de desembre d'enguany, per cobrir mitjançant
concurs-òposició una plaça de tècnic de grau mig, integrat a l'Escala
d'Administració General, subescala de Gestió, aquesta Alcaldia HA
RESOLT:

Primer - NOMENAR la Sra. ANNA RIBAS i BARDERA funcionària de
carrera en propietat d'aquest Ajuntament, com a tècnic administratiu de

grau mig, integrada a l'Escala d' Administració General, subescala de
Gestió.

Segon - NOTIFICAR la present resolució a la interessada, la qual haurà de

prendre possessió del seu càrrec en el termini màxim d'un mes, des de la
data de rebuda de la notificació, i prestar el jurament o promesa legalment
establerts.

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

Davant meu,
ELSECRETARI

L'ALCALDE
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t AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

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

VIST l'escrit del Sr. ADAL-BERT-O '-ORTEGA -FERNÁNDEZ, funcionari n'aquest
Ajuntament en règim de -Comissi6 de 'Serveis, ne data -lO_;_t2:,�9� "Registre d'Entrada
5660, demanant anul.lar la comissió de serveis amb aquest Ajuntament .per tal de
reintegrar-se al servei de-la-Generalitat de Catalunya el dia 1 de gener de l'any 2000 o

en altre cas, el dia 1 de febrer.

ATÈS que el Sr. ADALBERTO ORTEGA FERNÁNDEZ va ésser nomenat Agent de la
Policia Local amb la categoria d'Agent, amb efectes del Ir. de maig de 1999 pel termini
d'un any prorrogable.

VIST l'informe emès pel Cap de la Policia en relació amb la sol.licitud del Sr. Ortega,
aquesta Alcaldia,

HARESOLT:

Primer.- DONAR CONFORMITAT a la - petició del Sr. ADALBERTO ORTEGA
FERNÁNDEZ, donant per acabada la seva relació laboral en règim de comissió de
serveis en aquest Ajuntament com a Agent de la Policia Municipal, amb efectes de 31
de gener de l'any 2000, per tal que pugui reincorporar-se al lloc de treball del cos de
Mossos d'Esquadra.

Segon.- DONAR TRASLLAT del present Decret a l'interessat i al Departament de
Governació de la Generalitat de Catalunya als efectes que procedeixin.

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

Davant meu,
EL SECRETARI,
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AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALT EMPORDÀ)

Codi:3104108
-

..... � . -
. . - -

o E e RET: A la vila de Llançà, �I dos d� P�$�mhr� de mil nQu:c�nts noranta-nou,

VIST l'Estudi dels solars bruts dintre del $ÒI 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:

QARRER RAMQN MUNTANER N° 16..

PRºP!�TAT �§� êr: Hê�êNA ,FêR�êR MA��º�
es troba plena de malesa amb alt perill i rise d'incendi.

VIªT !'�rt!�I� 1º ��I R�91���r� �� º!��il?l!n� ':lr��rí�!��, ��I g��1 r���I�� 9�� �I� I?r�ei�t�ri� ��

terrenys, urbannzaolons edlñcaclons i rètols, hauran de tenir-los en oondioions pe seguritat,

salubritat i arnat públic.
Vist aixl mateix ranteríor article en els seus apartats 2 i 3, aquesta Alcaldia,

HA RESOLT:

REQUERIR al �enYQr/a HELI=NA ,FERRER M.ALLOL perquè en el termini de das

mesos a comptar des de la data de rebuda pe la notíñoaoíó de la present resoluoió, prooedeíxl a

netejar l'esmentat terreny.

A9'!§RT�R �! ��rY«?�-�, I-I§�§�f. F§RR§R fII1A��<?� qu.� �rl �� ��� �'irl<?«?�plirn,�n.�
del requerit procedirà a fer-IQ aquest Ajuntament pels co-rresponents servels, fent ùs del sistema

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

COMPLEIXI'S la resoluoló anterior i notifiqui's en forma legal a l'interesat.

H� mal1� ! �i9r� �! ?f:AI<?�!�� pr��i���! �� l'Aj':!I1��m,�rl� �� �!�n�!��\,�n� m�,:! !�I ?�çr�t�ri 9��
œrtíñco.
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AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALT EMPORDÀ)

801 Q B.ARCELQNA

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 SANTIAGO RUSINYOL N° 57.

PRQP!,ªTAT º'ª!: §r; ANT9N!9 iº,ª 9R!9!:A Ç9RTAºA �V!TART
es troba plena de malesa amb alt perill i rise d'incendi.

VI�T !'ª!'W�!� 1 º º�! R�g!ªm�n� º� º!�ç!p!!nª t,Jrºªn!�t!çª. º�! gyª1 r��yltª gy� �!� prºP!�tªr!� º�
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 alsenyorla ANTONIO ,DE ORIOLA CORTADA GUITART 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.

A9\!êRT!R ªI ��r!Y9r-ª, ANT9N!9 gê 9R!9bA Ç9RTAgA Gl,J!TART que �r!�! çª� º'!r!ç9mp.Hm�r!�
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.

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

Hg mªnª ! �!9Œ� �! §r,A!çª!º� Pr��!º�nt º� !'Ajyntªm�nt º� b!ªnçª.ºªyªnt m�y .�I §�çr�tªr! gy�
certifico.

ºªYª!lt m�!J;

IR $�C��TA�I.
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AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

1749Q 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 RQSSELLO N° 16.

PRQP!!;TAT º!;� §r; JºAN ,§A�VAT §º�§R
es troba plena de malesa amb alt perill i risc d'incendi.

VI�T !'ª'1ir�!� 1 º º�! R�g!ªm�f1� º� º!�Ç!p!!f1ª �r!;1ª!l!��içª, º�! gyª! r��y!�ª gy� �I� prºP!�tªri� º�

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.

APVêRT!R ª! ��!ly<?r-ª, �QAN �A�VAT �Q�êR que en �I cas º'!!lç<?mp!im�!l�
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 l'interesaL

HQ mª!lª ! �!g!lª �! 1?rAlçª!º� Pr��!º�f11 º� !'AjY!l�ªm�m º� blª!lçª,ºª,,ª!l1 m�Y ,�I1?�çr�tªr! gy�
certifico.

ºªvm1t m�Y;

EL SECRETARI.
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� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

17.490 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 ROSSELLO N° 18.

PRºP!�TAT º�b §r; JQAN ,§AbVAT §ºb�R
es troba plena de malesa amb alt perill i risc d'incendi.

Y!�T !'ªr1!r;;!� 19 º�! R�g!ªm�!1t º� º!�Ç!p!!!1ª �rnª!1f�t!çª, º�! g�ª! r���!tª g�� �!� prºP!�tªr!� º�

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 resolucíó, procedeixi a

netejar l'esmentat terreny.

A!NêRTIR �! ���Y9r-�, �9AN �A!::VAT �9!::êR que �� �I cas º'!�ç9rTlI?Hrn��!
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.

HQ mª!1ª ! �!gl1ª �! §r:A!çª!º� Pr��!º�l1t º� !'Aj�l1tªm�l1t º� !dªI1Çª,ºªYª!1t m�� ,�! §�çr��r! g��
certifico.
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AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALT EMPORDÀ)

Codi:3026201

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 PALAU 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 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.
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AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALT EMPORDÀ)

17490 LLANÇA

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 ST.MIQUEl DE CalERA N° 10.

PRQP!§TAT º§b ªr; �ºAN ,ªAbVAT ªºb§R
es troba plena de malesa amb alt perill i risc d'incendi.

VI�T !'ªrt!c�!fil 1 º gfil! RfilQ!ªffifiln! gfil º!�Ç!p!!!1ª Vrºª!1!�t!Çªf gfill g\:lª! rfil�\:l!tª 9\:lfil fill� prºP!filtª!i� gfil
terrenys, urbanitzacions edificacions i rètols, hauran de tenir-las en condicions de seguritat,
salubritat i arnat 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.

A�VêRT!R�! ���y!?r-�, �9AN !?A!::'!AT !?9!::êR que �� �I cas º'!�ç!?ffiPHffi���
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. .

HQ ffiª!1ª ! �!g!1ª fil! §r,Alçª!gfil Prfil�!gfil!1t gfil !'Aj\:l!1tªffifil!1t gfil b!ª!1çª,gªVª!1� ffifilY ,fil! §filçrfil�ªr! 9Yfil
certifico.
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AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

17490 LLANÇA

o E CRE T: A la vila de Llançà, el dos de Desembre de mil nou-cents neranta-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 RIPOLLES N° 1.

PRQP!§TAT Q§I,; §r; JOAN ,§AI,;VAT §º�§R

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

YI�T !'ªrt!ç!� 1 º g�! R�g!ªm�!1� g� Q!�ç!pH!1ª l"_Jft;lª!1!�,,Çª, g�1 gyª1 f��Y!\ª gy� �!� prºP!�\ª!i� g�

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.

AÇlYêRTIR�! ��!1Yºf-�, �9AN. f?AbYAT f?9bêR que en �I ç�� º'i!1ç9mplim�!1�

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.

HQ mª!1ª ! �!g!1ª �! �f,A!çª!g� Pf��!g�!1\ g� !'AjY!1\ªm�!1t g� �!ª!1çª,gªVª!1t m�Y I�! ��Çf�tªfi gy�

certifico.

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



COMPLEIXI'S la resolucló anterior i notifiqui's en forma legal a l'interesat.

HQ mª!1ª ! �!g!1ª E}! ªr,A!çª!gE} PrE}�!gE}!11 gE} !'AjymªmE}!11 gE} b!ª!1<tª.gªYª!11 m�Y ,E}I ªE}çrE}1ªr! gYE}
certifico.

WI

� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

17490 LLANÇÀ

DEG RET: A la vila de Llançà, el dos de Desembre de mil neu-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 RIPOLLES N° 3.

PRQP!I;TAT Ql;b §r; J9AN ¡§AbVAT §9b�R
es troba plena de malesa amb alt peril! i risc d'incendi.

VIªT !'ªrt!ç!� 1 º gE}! RE}Q!ªmE}!11 gE} º!�çiP!i!1ª �fºª!1í�1!çª. gE}l gyª1 fE}�yI1ª gYE} E}!� prºP!E}1ªf!� gE}
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 alsenyorfa 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.

A�\lêRTH� ªI senyor-a, �9AN l?A�VAT l?9bêR que �!1 �! cas º'i!1çºmp!!m�l1�
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.

ºªY�H1t m��;

IR $�CRI�TARI.

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



17490 LLANÇA

WI

� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

Codi:2906117
...... -.

� � .. -

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

VIST l'Estudi dels solars bruts dintre del 6òl Urbà aprovat pel Ple de L'Ajuntament en data a de

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

CARRER RAMON MUNTANER N° 11.

PRºP!�TAT !;_)�� §r: �ºAN !§A�yAT §ºb�R
es troba plena de malesa amb alt perill i risc d'incendi.

VI�T I'��i�!� 1 º ��I R�gl�lTI�n� �� º!��il?!!�� ':'r��flí��i��! ��I gy�1 r���I�� g'::l� r:1� I?r�l?ir:��fi� ��
terrenys, urbanitzacions edlñoaoions i rètols, hauran de tenir-los en oondícíons de seguritat,
salubritat i ornat p(iblic.
Vist així mateix l'anterior article en els seus apartats 2 i 3, aquesta Alcaldia,

--....

º�vant meu,
CRETARI.

HA RESOLT:

REQUERIR al senyoria JOAN ,SALVAT SQLER perquè en el termini de dos
mesos a comptar des de la data de rebuda de la notifioaoió de la present resolucíó, procedeixi a

netejar l'esmentat terreny.

A9'!�RTIR�! ���y<?r-�! �9!'f\J �!'�'!AT �9��R g�� �fl �I ��� �'i�c<?�r?!i��r1�
del requerit procedirà a fer-lo aquest Ajuntament pels co-rresponents Serveis, fent ÙS del sistema

d'e�ecució subsidiària amb les despeses a càrrec del requerit.

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

H� 1T1��� i �i9n� �I §r:AI��I�r: Pf��i��nt �r: !'Aj'::lfl��!l1�fl� �r: bl�flÇ�,d�Yªfl� m�y !�I §r:�f��ªri g!:l�
certifico.

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



l[C> AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

Codi:2530113

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 POMPEU FABRA N° 41.

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

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

tIM

� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀj

Codi:2530112

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 POMPEU FABRA N° 43.

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'ALCALDE

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



WI

� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (AlTEMPORDÀ)

Codi:2530111

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 POMPEU FABRA N° 45.

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.

COMPLEIXI'S la resolució anterior i notifiqui's en forma legal a l'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:2530110

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 POMPEU FABRA N° 47.

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 l'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



AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALT EMPORDÀ)

Codi:2530109

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 parcel.la situada en el:

CARRER POMPEU FABRA N° 49.

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:

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 12 58 - 17490 LLANÇÀ
Registre d'Entitats Locals: 01170926



334

AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALT EMPORDÀ)

Codi:2530108

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 POMPEU FABRA N° 51.

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 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



335

AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALT EMPORDÀ)

Codi:2530107

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 POMPEU FABRA N° 53.

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:

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)

Codi:2530104

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 POMPEU FABRA N° 59.

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,

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.

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:2530103

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 POMPEU FABRA N° 61.

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-íos 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.

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

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:2530102

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 POMPEU FABRA N° 63.

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:

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 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,

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:2816114

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 PJ. ESTANYS ALTA 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 resultà 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.

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)

17490 LLANÇÀ

Codi:2816115

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 PJ. ESTANYS ALTA N° 8.

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:

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. 972 38 01 81 - Fax 972 38 12 58 - 17490 LLANÇÀ
Registre d'Entitats Locals: 01170926



AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALT EMPORDÀ)

Codi:2717210

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 PJ. ESTANYS ALTA N° 10.

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,

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.

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,

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:2717211

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 PJ. ESTANYS ALTA N°12.

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 resultà 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.

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



343

AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALT EMPORDÀ)

o E e RET: A la vila de Llançà. �I dQ$ d� O�s�mbr� de mil nou-cents noranta-nou,

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

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

CARRER RAMON MUNTANER N° 6.

PR9P!§TAT r;?§� �r: MIR§If, ,��ARê� �A�T�
es troba plena de malesa amb alt perill i rise d'incendi.

yl�T I'��!�I� 1 º ��! ��91�rn�n� �� ºi��il?!!�� ':lrl?�flí�ti��, ��I g��1 r���lt� g�� �I� I?r�pi�!�r!� ��
terrenys, urbanitzaolons edlñcacions i rètols, hauran de tenir-los en oondlclons de seguritat,

salubritat i ornat públic.
Vist així mateix l'anteríor article en els seus apartats 2 i 3, aquesta 8lcaldia,

HA RESOLT:

REQUERIR al senyorIa MIREI8 ,$U8REZ M8L8TS perquè en el termini de des

mesos a comptar des de la data de rebuda de la notificaoió de la present resolucíó, procedeixi a

netejar l'esmentat terreny,

A9'!��TI��! ���y!?r-a., �IR:�!}\ !?�}\��� ���T!? q':l� �� �I <?a.� �'inc!?m.p!irn���
del requerit procedirà a fer-Io 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 notlñqui's en forma legal a l'interesat. .

H� fI1��� ! �!911� �I �r:Al<::�I�� Pr��!��nt �� !'Aj�r!�I"T!�l1t �� �1�I1Ç�,��':'�fl� fI1�� ,�I ���r�!�ri g��

Registre d'Entitats Locals: 01170926

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



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 ROSSElLO N° 12.

PRºP!!;TAT º!;b §r; Abª!;RT ,TºMA§ ªA§§ºb§
es troba plena de malesa amb alt perill i risc d'incendi.

•

� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

Ç9ºi:�1��1Q?

m�QQ FIQUERES

o E GRE T: A la vila de Llançà, el dos de Desembre de mil nou-cents noranta-nou,

VI�T !'ªrt!C!!� 1 º º�! R�9!ªm�l1� º� º!!?C!!I?!!I1ª �rºªl1í!?�!C!ª, º�I gldª! f�!?ldl�ª gld� �!!? I?fºI?!�!ªr!!? º�

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 ALBERT, TOMAS BASSOLS perquè en el termini de dos

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

netejar l'esmentat terreny.

A9\fê�T!� �! ��!1y<?r-�, A!::êê�T T9r0A� êA��9!::� g�� �!1 �! ç�� c:i'i!1ç<?mp!!m�!1t
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.

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

HQ fI1ªl1ª ! !?!911ª �! §r,A!C!ª!º� Pf�!?!º�I1! 9� !'Ajldl1tªm�l1t 9� b!ªI1Çª,9ªvª11t m�Y I�! §�C!f�tªf! gld�

certifico.

ºªyªnt m�Y¡

IR $�Cf-{I�TAf-{I.

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



AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALT EMPORDÀ)

17!�QQ FI0UERES

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 ROSSELLO N° 14.

PRgp!§TAT º§� ªr; A�,ª§RT ,TºMAª ,ªAªªg�ª

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

VI§T 1'ªrW�!fê 19 g�! R�g!ªm�!1t g� º!ªç!pH!1ª �r�ª!1!ªt!çª, gfêl g�ª! r�ª�!tª g�� fê!ª prQP!�!ªr!ª g�

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 ALBERT ,TOMAS BASSOLS perquè en el termini de dos

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

netejar l'esmentat terreny.

A!?V�RT!R ?I !?�f!Y9f-?! A!::ê�RT T9�A� êA��9!::� que �f! �! Ç?!? g'!f!ç9mp!im�f!�

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 l'interesat,

HQ mª!1ª ! ª!Q!1ª �I §r,AlçªIº� Pr�ª!g�!1t g� l'Aj�!1tªm�!1t g� b!ª!1çª,gªYª!1t mEjl� ,Ejl! §Ejlçrfêtªri g�Ejl

certifico.

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)

17490 LLANÇA

o E e RET: A la víta de Llançà, el dos de Q�sem�re 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 ROSE& W 19.

PRÇlPI§Tf\T �§� �r; �AÇº�§� ,RÇlMAI�
es troba plena de malesa amb alt perill i rise d'incendi.

VIST 1'��i,?l� 1 a ��I ��QI�rn��� �� ºi�,?iE.>li�� ':'��ní��i,?�, ��I g��1 r���I�� g�� �I� I?r�l?i�t�ri� ��
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 61caldia,

HA RESOLT:

REQUERIR al senyoria J8CQUES ,ROM81N perquè en el termini de des

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

netejar l'esmentat terreny.

Davant meu,

A!?,!§�TI� �� ���v<?r-�! �J\�Sl�§� �Ç>�J\If'.J g':l� �� �� ��� �'in�'?rnplirn��t
del requerit procedirà a fer-lo aquest Ajuntament pels co-rresponents Serveis, fent ùs del sistema
c'execució subsidiària amb les despeses a càrrec del requerit.

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

Ho man� i si9n� �1l?LAII?�ld� Presi��n� �� l'Aj,:!n��m�n� d� �I�nç�,d�v�n� m�� ,�Il?�'?f�t�ri q,:,�
oertíñoo,

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



AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

8002 BARCELONA

D E e RET: lA 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 ROGER DE FLOR N° 1.

PRQP!!;TAT º�!" §r; RAFA!;!" ,F!;RR!;R MA!"""Q""
es troba plena de malesa amb alt perill i risc d'incendi.

V!§T !,ª!1jc�!� 1Q º�! R�g!ªm�nt º� º¡�ç¡p!!nª l"Irºªn[�t¡çª, º�! gyª1 r��y!tª' gy� �!� prºp¡�tªri� º�
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:

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

REQUERIR al senyoria RAFAEL ,FERRER MALLOL 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.

A9YêRTIR ?! ��!1yºr-?, Rl\FAêb: FêRRêR MAb:b:9b: que �!1 �! ç?� º'i!1çºf!1P!if!1�!1�
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 ffiªnª ¡ �!gnª �I §r,Alçª!º� Pr��¡º�nt º� !'Ajyntªm�nt º� !,,!ªnçª,ºªyªnt m�y ,�! §�çr�tªri gy�
certifico.



'*

� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

Codi:2530106

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 POMPEU FABRA N° 55.

PROPIETAT DEL Sr: JAUME ,ANTICH NEGRE

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 JAUME ,ANTICH NEGRE 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 ANTICH NEGRE 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. �- .

��TAIvT�
� . �\

���--\� � �
<{ A NÇ-�

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



t!JI

@> AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

Codi:2530105

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 POMPEU FABRA N° 57.

PROPIETAT DEL Sr: JAUME ,ANTICH NEGRE

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 JAUME ,ANTICH NEGRE 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,

ADVERTIR al senyor-a, JAUME ANTICH NEGRE 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
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� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

Codi:3511305

8010 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 PINTOR TERRUELLA N° 26.

PROPIETAT DEL Sr: ,BALEF, SA

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 ,BALEF, 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, BALEF, SA 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 Llançà,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
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� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

Codi:2630201

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 POMPEU FABRA N° 66.

PROPIETAT DEL Sr: ,LLARS D'EMPORDA, SA

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,

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.

HA RESOLT:

REQUERIR al senyoria ,LLARS D'EMPORDA, 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, LLARS D'EMPORDA, 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.

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 (ALTEMPOROÀ)

Codi:2725107

17800 OLOT

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 CERDANYA N° 6.

PROPIETAT DEL Sr: CARMEN ,OLIVERAS SACREST

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 CARMEN ,OLIVERAS SACREST 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 OLIVERAS SACREST 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 1258 - 17490 LLANÇÀ
Registre d'Entitats Locals: 01170926
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�. AJUNTAMENT DE LLANÇÀ IALTEMPORDÀI

DEC RET .

- A la vila de Llançà, el setze de desembre de mil nou-cents nor

Vist l'informe del Coordinador d'Obres i Urbanisme de l' Ajuntament de Llançà de data
21-12-1999, en el que fa constar que en el terreny situat a la Ctra. de Portbou núm. 2,
propietat del Sr. ROBERT NOEDT, hi ha una branca grossa a terra, la qual va caure fa
molts dies com a conseqüència del fort vent.

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, HA RESOLT:

REQUERIR al Sr. ERIC NOEDT, en representació del Sr. ROBERT NOEDT, perquè
en el termini de TRES DIES, a comptar des de la data de rebuda de la notificació de la
present resolució, procedeixi a treure la branca que va caure al terreny situat a la Ctra.
de Portbou núm. 2.

ADVERTIR al Sr. ERIC NOEDT, en representació del Sr. ROBERT NOEDT, 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
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�> AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

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

D'acord amb l'informe emès per l'Enginyer Assessor Municipal en data 20.12.1999, en

relació a l'obertura d'una FUSTERIA al carrer GARDISSÓ, 9, del qual n'és titular
ANTONIO MORENO VERA.

DECRETO:

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

l'obertura d'una FUSTERIA al carrer Gardissó, 9, el titular de la qual n'és ANTONIO
MORENO VERA 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."

/'
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<@>. AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

D È CRE T .- A la vila de Llançà, el vint-i-tres de desembre de mil nou-ce s noranta
nou.

Vist l'informe del Coordinador d'Obres i Urbanisme de l'Ajuntament de data 23-12-

1999, en el que fa constar que a la parcel.la situada al carrer Sant Miquel de Colera
núm. 18, propietat del Sr. ANTONI GIRBAU BOVER, va caure el mur de tanca i les
branques dels arbres del jardí envaeixen la via pública.

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

condicions de seguretat, salubritat i ornat públic.

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

HARESOLT:

REQUERIR al Sr. ANTONI GIRBAU i BOVER 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 el mur de tanca i a podar les branques dels arbres de la finca situada
al carrer Sant Miquel de Colera núm. 18.

ADVERTIR al Sr. ANTONI GIRBAU i BOVER 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
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<@>. AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÁ)

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

D'acord amb l'informe emès per l'Enginyer Assessor Municipal en data 20.12.1999, en
relació amb la instal.lació d'un DIPÒSIT DE GoLoPo al Moll Jordi Canal, sIn, del qual
n'és titular CLUB NÀUTIC LLANÇÀ.

DECRETO:

ATORGAR llicència municipal per l'inici d'activitat i funcionament d'un DIPÒSIT
DE GoLoPo al Moll Jordi Canal, sIn, el titular de la qual n'és CLUB NÀUTIC LLANÇÀ pel
fet d'haver-se complert els requisits i adoptat les mesures correctores propossades.

D'acord amb l'article 89 del Decret 136/1999 de 18 de maig, pel qual s'aprova el
Reglament general de desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció
integral de l'administració ambiental, i s' adapten els seus annexos, aquesta activitat estarà
sotmesa a controls periòdics com a màxim cada 5 anys, per tal de verificar si la instal.lació i

.

l'activitat s'ajusten als aspectes d'emissions i mesures de prevenció contra incendis.
.

.

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

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

DILIGENCIA DE CLOSA.- En aquesta data es procedeix al tancament del Llibre de
Resolucions de I'Alcaldia, que comprén des del 2 de desembre al 31 de desembre de
1999.

Llançà, 31 de desembre de 1999

EL SECRETARI
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