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AJUNTAMENT DE LLANÇÀ

LLIBRE DE RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA

TOM I

DILIGÈNCIA D'OBERTURA.- En el present Llibre es transcriuen les Resolucions i

Decrets de l'Alcaldia, amb numeració correlativa, des del dia 4 de gener fins al dia 30

de juny de 2000, legalizant-se cada foli amb la rúbrica del Sr. Alcalde-President i el

segell de la Corporació.
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�. AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

Són:( :

DECRET

A la vila de Llançà, el quatre de gener del dos mil.

En virtut del que disposen les Bases aprovades pel Ple de la Corporació, en data 27

d'octubre de 1999, que regeixen el concurs-oposició per a la provisió en propietat d'una

plaça de sotsinspector de la Policia Local, i vistes les instàncies per prendre part a les

proves,

HE RESOLT

Primer.- APROVARIa següent llista d'aspirants admesos:

SL Jaume Simón i Argemir

Aspirants exclosos: cap

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

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

REPRESENTANT DE L'ESCOLA DE POLICIA DE CATALUNYA

Titular:

Suplent:
Sr. Joan Romero i Calero
Sr. Francesc Rojo i Ratero

REPRESENTANT DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE SEGURETAT CIUTADANA

Titular:

Suplent:
Sr. Joan Delort i MenaI
Sr. Feliu Guillaumes i Ràfols

MEMBRES DE LA CORPORACIÓ DESIGNATS PER L' ALCALDIA

Titulars: Sr. Josep Serradell i Pacareu
Sr. Francesc Fàbrega i Bosch
Sr. Jaume Coll i Solà
Sr. Víctor Pagès i Giralt

Suplents:

SECRETARI DEL TRIBUNAL

Titular:

Suplent:
Sr. Narcís Subirats i Reynal
Sra. Anna Ribas i Bardera
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<@> AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

Tercer.- FIXAR com a data per a la constitució del Tribunal, el dilluns, dia 24 de gener

de12000, a les 9 hores del matí, a la Casa Consistorial.

L'inici dels exercicis serà el mateix dia 24, a 2/4 de 10 del matí.

Quart.- P�LICAR la present resolució en el BOP i en el tauler d'anuncis de la Casa

Consistorial, així com notificar-la individualment a cadascun dels aspirants.

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

l'Ajuntament de Llançà, en el lloc i data abans indicats, davant meu, el Secretari, que

certifico.
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�. AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

DECRET
s6Œr ' \ \ 6- - 1

A la Vila de Llançà, l'onze de gener de l'any dos mil.

Havent-me d'absentar del Municipi per assumptes particulars i de conformitat amb les

atribucions conferides a l'article 43 i següents del Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals, de 28 de novembre de 1986,

HE RESOLT:

DELEGAR al pnmer tinent d'alcalde d'aquesta Corporació, Sr. PERE VILA i

FULCARÀ, les atribucions que tinc conferides com a Alcalde, del 12 al 20 de gener

d'enguany, ambdòs inclosos, d'acord amb el que determina l'article 2l.3 de la

Llei71l985.

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

l'Ajuntament de Llançà, en el lloc i data abans indicats, davant meu, el Secretari, que

certifico.

Davant meu,
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� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

DEC RET .- A la vila de Llançà, el catorze de gener del dos mil.

Vist l'informe del Coordinador d'Obres i Urbanisme de l'Ajuntament de data 14-

2000, en el que fa constar que el pati situat al carrer Floridablanca núm. 1 cantonada
carrer Llop, referència cadastral urbana 2501204, propietat del Sr. JOSEP suÁREz
GIRBAL, està plena de brossa la qual cosa representa una manca de salubritat amb alt

perill i rise d'incendi.

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

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

condicions de seguretat, salubritat i ornat públic.

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

HARESOLT:

REQUERIR al Sr. JOSEP sUÁREz GIRBAL perquè en el termini de QUINZE DIES, a

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

netejar el pati de la finca de la seva propietat situat al carrer Floridablanca núm. 1

cantonada carrer Llop.

ADVERTIR al Sr. JOSEP sUÁREz GIRBAL 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 en funcions de l'Ajuntament de Llançà, davant meu, el"
Secretari que certifico.

Davant meu

SECRETARI,
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DEC RET .- A la vila de Llançà, a vint-i-sis de gener del dos mil.

s

<JD> AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPOROÀI

VIST l'expedient que es tramita en relació amb la suspensió dels actes d'edificació
realitzats per l'empresa DECOSELVA, S.A. al carrer Vall del Sol, núm. 8-10 (Exp. 144 i
145/97).

ATÈS que d'acord amb el Decret d'aquesta Alcaldia de data 19.10.1999 va demanar-se el
tràmit d'audiència als interessats en l'expedient, per tal de procedir, si s'escau, a

l'aixecament dels actes d'edificació a que fa referència el present expedient.

ATÈS que en el tràmit d'audiència no s'ha presentat cap al.legació ni reclamació, aquesta
Alcaldia HA RESOLT:

AIXECAR la suspensió dels actes d'edificació que l'empresa DECOSELVA, S.A. realitza
al carrer Vall del Sol, 8-10, condicionant l'ús exclusiu del cos edificatori de la planta àtic i
albergar instal.lacions i elements tècnics de l'edificació, quedant prohibit qualsevol ús
diferent a l'esmentat i concretament el d'habitatge .

.

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

L'
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AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALT EMPORDÀ)

A la Vila de Llançà, a vint-i-sis de gener del dos mil.

VISTA la proposta del Tribunal qualificador de les proves selectives realtizades el dia
24 de gener d'enguany, per cobrir mitjançant concurs-oposició una plaça de

Sotsinspector, integrada a 1 'Escala d'Administració Especial, Sotsescala de serveis

especials, classe policia local, aquesta Alcaldia HA RESOLT:

Primer: NOMENAR al Sr. JAUME SIMON i ARGEMIR funcionari de carrera en

propietat d'aquest Ajuntament, com a Sotsinpector , integrat a l'Escala d'Administració

especial, Sotsescala de serveis especials, classe policia local.

Segon: RATIFICAR al Sr. JAUME SIMON i ARGEMIR, Cap del Cos de Policia Local
de Llançà, d'acord amb el que determina l'article 26,2 de la Llei 16/1991 de 10 de

juliol, de policies locals.

Tercer: NOTIFICAR la present resolució a l'interessat, el qual haurà de prendre
possessió del seu càrrec en el termini 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,
EL SEC ARI,
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�. AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)
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D E e RET.- A la vila de Llançà, a vint-i-sis de gener del dos miL

VIST l'expedient incoat per determinar les condicions de seguretat en relació amb la
caiguda de material de la façana de la finca situada al carrer Muralla, 12.

ATÈS que en el tràmit de vista i audiència als interessats en l'expedient, s'ha presentat escrit
d'al.legacions del Sr. Jaume Guisset i Poch, al.legant esencialment que se li notifica l'inici
de procediment per restablir les condicions de seguretat d'un immoble situat al carrer

Muralla, 1-2, el qual no es troba degudament motivat i per tant demana la nulitat de ple dret
de l'acte administratiu.

ATÈS que l'article 54 de la Llei 4/1991 assenyala els suposits en que els actes ha d'esser
motivat amb una breu referència dels fets i fonaments de dret.

ATÈS que l'inici d'expedient no figura entre els supòsits pels quals han d'esser motivats i
que no obstant això, es considera hi ha motivació suficient per qualsevol tràmit, donçs
s'indica clarament l'anomalia existent en el mur de tancament i el perill que comporta per a

terceres persones.

ATÈS que l'article 10 del Real Decret 2187/1978 de 23 de juny, pel qual s'aprova el
Reglamento de Disciplina Urbanística para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre
Régimen del Suelo i Ordenación urbana i art. 251 del Decret legislatiu 1/1990 de 12 de
juliol pel qual s'aprova la refosa dels textes legals vigents a Catalunya en matèria
urbanística, determina que els propietaris d'edificacions han de mantenir-los en condicions

.
de seguretat, salubritat i ornat públic i que els Ajuntaments ordenaran l'execució de les
obres necessaries per conservar les condicions abans esmentades.

ATÈS que en l'informe tècnic obrant a l'expedient es fa constar que es tracta d'una finca
abandonada, i que el seu mur de tancament ha sofert moviment amb perill que podria
augmentar, per la qual cosa resulta urgent la realització d'un estudi tècnic i actuar en

conseqüència.

Per tot això, aquesta Alcaldia HA RESOLT:

Primer.- ORDENAR al Sr. JAUME GUISSET i POCH, propietari de la finca situada al
carrer Muralla, 12 d'aquest municipi, perquè en el termini màxim de vint dies procedeixi a

aportar un estudi tècnic de l'estat del mur de la finca situada al carrer Muralla, 12 i actuar
en conseqüència per tal de sol.lucionar el problema de seguretat existent.
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Segon.- De no executar-se les obres en el termini fixat, se'l requerirà novament erquè
realitzi les obres ordenades, que de no complir-se, les portarà a terme l'Ajuntament a càrrec
del propietari, mitjançant el procediment d'execució subsidiària.

..

4D>. AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

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

��
� � ---A---,

--It=-
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AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ) <1fI\ï:
DEC RET. - A la vila de Llançà, a vint-i-set de gener del dos m';.

< �
< �

Per l'Instructor de l'expedient sancionador incoat al Sr. Antonio CA 1.�I�J\ , s'ha
formulat la proposta de resolució prenen com a base els següents fets i fonaments:

1. Per resolució de l'Alcalde de data 15.06.1999 va iniciar-se procediment sancionador
contra el Sr. Antonio Cortés Aparicio com a representant de la Sala de Festes

Cuasar, perquè a la matinada del dia 11.04.1999 el volum de la música excedia dels
nivells autoritzats per l'Ordenança de Policia i Bon Govern, amb nomenament
d'Instructor i Secretari.

2. Per l'Instructor va formular-se Plec de Càrrecs per infracció de l'article 70 de

l'Ordenança de Policia i Bon Govern, qualificada com a molt greu.

3. En la proposta de resolució de l'Instructor es proposa una sanció de tancament del
local durant tres mesas.

4. La Sra. Josefa Burgos Bonavia ha presentat un escrit d'al.legacions amb registre
d'entrada 4754 de data 01.10.1999, on demana el tancament definitiu de la Sala de
Festes amb retirada de la llicència municipal d'obertura, per haver comès una falta
molt greu amb reiteració i reincidència.

5. El Sr. Antonio Cortés Aparicio ha presentat un escrit d'al.legacions amb registre
d'entrades 4759 en data 04.10.1999 manifestant:

a. Que l'article 70 de l'Ordenança de Policia i Bon Govern no té una cobertura

legal específica que l'ampari i en conseqüència s'ha d'entendre que
l'esmentat article es nul per contrari al principi de legalitat previst a l'article
25 de la Constitució.

b. Que l'esmentat article no consta quin és ellímit permès a partir de la 1.00 de
la matinada, assenyalant que només podran tenir música aquells locals que
estiguin correctament insonoritzats. Assenyala una falta greu per superar 15
dBA els límits establerts, suposa una falta de concreció que produeix
indefensió i per tant es improcedent sancionar.

c. L'article 71 de l'Ordenança estableix que la distància per mesurar el nivell
sonor serà de 5 metres des del tancament del local. Les medicions a que fa
referència l'expedient, consta una anotació d'un metre, incomplint-se la
forma i el procediment establert i suposa una nul.litat de l'expedient.

ATÈS que l'article 55 del Reial Decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual
s'aprova el text refòs de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local i
article 4 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres,
activitats i serveis dels ens locals, perquè en l'àmbit de les seves competències aprovin
Ordenances i Reglaments i les quals vinculen tant als ciutadans com a les
administracions públiques, amb la qual cosa es dona la cobertura legal d'aquest
Ajuntament a l'Ordenança de Policia i Bon Govern, a que fa referència el Sr. Cortés.
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<@>. AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

ATÈS que el fet de sentir-se música procedent de la Sala de Festes Cuasar, es de
l' exterior de l'edifici i dins el domicili particular amb independència dellímit de soroll i
la distància exterior on s'ha fet la prova acredita que la Sala de Festes no està
correctament insonoritzada.

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

determinen en el present expedient constitueixen faltes greus i molt greus.

ATÈS que el present expedient ve agravat per tractar-se de reiteració de faltes
declarades molt greus.

VISTOS els articles 127 i següents de la Llei 30/1992 de 26 de novembre de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común i
article 20 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, de Reglamento del
Procedimiento para el ejercicio de la potestat sancionadora, aquesta Alcaldia HA
RESOLT:

IMPOSAR al Sr. ANTONIO CORTÉS APARICIO la sanció de tancament del local
Sala de Festes CUASAR per TRES MESOS, que haurà de fer-se efectiu des del 4 de
febrer al 5 de maig del 2000, com autor de la infracció administrativa tipificada com a

molt greu per l'Ordenança de Policia i Bon Govern d'aquest Ajuntament.

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

El Secretari
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"DECRET.-A la Vila de Llançà, a set de febrer del dos mil.

'.

�> AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

VISTA la instància de la Sra. Marta Negre Tramunt en representació de M tserrat
Tramunt Llaó so1.licitant la declaració d'estat ruinós de l'edifici situat al carrer Llop, 21, i la
seva façana principal al carrer La Unió, número 7, procedeix l'inici del procediment a que
fa referència l'article 253 de la Llei 1/1990 de 12 de juliol, pel qual s'aprova la refosa dels
textes legals vigents a Catalunya en matèria urbanística i els articles 19 a 28 del Reial
Decret 2187/1978 de 23 de juny, pel qual s'aprova el Reglament de Disciplina urbanística.
En conseqüència, posi's de manifest als moradors i titulars dels drets reals sobre l'immoble,
donant- li trasllat literal dels informes tècnics, perquè en el termini de quinze dies a1.leguin
i presentin per escrit els documents i justificacions que estimin pertinents en defensa dels
seus drets.

Ho mana i signa el Sr.JOSEP M. SALVATELLA i sUÑER, Alcalde-President de
l'Ajuntament de Llançà, en ellloc i data abans indicats, davant meu, el Secretari, que dono
fe. L'ALCALDE. Davant meu, El Secretari. Rubricats"

El Secretari
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Vist l'informe de la Policia Local de data 19-01-2000, en el que consta que eñ""eJ
situat al carrer Joan Maragall núm. 15, propietat del Sr. JOAN SALVAT i SOLE
ha unes planxes de ferro que es varen desmuntar causant desperfectes a un vehicle
estava estacionat i també van rebentar un tub d'aigua.

•

�. AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

DEC RET .- A la vila de Llançà, el vuit de febrer del dos mil.

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

condicions de seguretat, salubritat i ornat públic.

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

HARESOLT:

REQUERIR al Sr. JOAN SALVAT i SOLER perquè en el termini de QUINZE DIES, a

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

reparar les planxes de ferro que serveixen de tanca del solar situat al carrer Joan

Maragall núm. 15.

ADVERTIR al Sr. JOAN SALVAT i SOLER que en el cas d'incompliment del

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

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

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

Davant meu,
EL SECRETARI,
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DEC RET .- A la vila de Llançà, el vuit de febrer del dos mil.
<<

VIST l'informe del Coordinador d'Obres i Urbanisme de l'Ajuntament de data: ��b .

2000, en el que fa constar que en el nínxol 88-B del Cementiri Municipal els Ximblars

s'ha col.locat una làpida, sense la preceptiva autorització municipal, i de característiques

diferents a les exigides.

VIST l'article 16è. del Reglament del Cementiri Municipal, del qual resulta que per la

.

realització d'obres o instal.lació d'elements ornamentals haurà d'obtenir-se llicència

municipal, aquesta Alcaldia,

HARESOLT:

REQUERIR al Sr. DANIEL AYESTARAy perquè en el termini de QUINZE DIES, a

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

retirar la làpida col.locada al nínxol 88-B del Cementiri Els Ximblars.

ADVERTIR al Sr. DANIEL AYESTARAY que en el cas d'incompliment del requerit,

procedirà a iniciar-se expedient per tal de fer-ho aquest Ajuntament pels corresponents

Serveis, o mitjançant la contractació amb una empresa, fent ús del sistema d'execució

subsidiària amb les despeses a càrrec del requerit.

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

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

Secretari que certifico

Davant meu,
EL SECRETARI,
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DECRET.-

A Llança, setze de febrer de dos mil.
\

<� -

-

Per resolució d'aquesta Alcaldia de data 14.02.2000, va declarar-s �flP-'''''''+/
l'expedient sancionador incoat en data 16.06.1999 contra el Sr.Antonio Coffé- panero
en virtud de l'acta de medició de pressió sonora practicada per la Policia Munie pal a la
Sala de Festes Cuasar el dia 11.04.1999.

Per Decrets d'aquesta Alcaldia del dia 16.09.1999 varen iniciar-se expedient
sancionadors contra el Sr.Antonio Cortés Aparicio a consequència de les actes de

medició sonores practicades per la Policia local corresponents als dies 18 i 25 d'abril de
1999 a l'esmentat local.

VISTES les actes de pressió sonora del volum de música de la Sala Festes Cuasar

practicades per la Policia Municipal correspsonents als dies 23 i 30 de maig; 6, 12, 20,
26 io 27 dejuny; 3,8, 15,21 i 31 dejuliol; 5, 8, 11, 12, 13, 14 i 16 d'agost de 1999.

ATÉS que l'article 73 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Régimen jurídico de

las Administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo común, disposa la

possibilitat d'acumulació d'expedients iniciats que guardin idèntitat substancial i íntima

conexió.

Aquesta Alcaldia HA RESOLT:

Primer: DEIXAR SENSE EFECTE els Decrets d'aquesta Alcaldia del dia 16.09.1999

pels quals s'iniciaven expedients sancionadors constra el Sr.Antonio Cortés Aparicio a

consequència de les actes de medició sonores practicades per la Policia local

corresponents als dies 18 i 25 d'abril de 1999, per tal de reiniciar-los novament i poder
los acomular en un sol expedient.

Segon: INICIAR novament expedient sancionador al Sr. Antonio Cortés Aparicio, per
determinar la responsabilitat que hagi pogut incòrrer a consequència de l'acta de pressió
sonora practicada per la Policia local el dia 1l.04.1999, en la es que fa constar que en

les mesures preses entre les 3 hores 32 minuts i les 4 hores 15 minuts de la matinada, el

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

Ordenances de Policia i Bon Govern.

Tercer: INICIAR expedient sancionador al Sr.Antonio Cortés Aparicio per determinar

la responsabilitat que hagi pogut incòrrer a consequència de les actes de pressió sonora

de la Policia Local dels dies i hores que a continuació es relacionen, per l'emisió de

música de la Sala de Festes Cusar, la qual excedeixen els nivells permesos per les

Ordenances de Policia i Bon Govern:

Dia 18.04.99
Dia 25.05.99

Dia 23.05.99

Hores de les actes: Des de 4 '35 a 4 '56

Horesde lesactes: Desde 3'12 a 4'40

Hores de les actes: Des de 3 '40 a 4 '08

Av. Europa, núm. 37 - Tel. 972 38 01 81 - Fax 972 38 1258 - 17490 LLANÇÀ
Registre d'Entitats Locals: 01170926
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Hores de les actes: Des de 3 '05 a 4 '08

Hores de les actes: Des de 3 '50 a 4 '25

Hores de les actes: Des de 2 '00 a 3 '15

Hores de les actes: Des de 3 '25 a 4 '45

Hores de les actes: Des de 2 '32 a 3 '45

Hores de les actes: Des de 3 '25 a 4 '10

Hores de les actes: Des de 1 '05 a 2 '00

Hores de les actes: Des de O '40 a 1 '50

Hores de les actes: 4 '00

Hores de les actes: Des de 3 '40 a 4'15

Hares de lesactes: Desde 3'12 a 4'02

Hores de les actes: 4 '15

Hores de les actes: Des de 4 '05 a 4 '22

Hores de les actes: 3 '55

Hores de les actes: Des de 3 '27 a 4 '15

Hores de les actes: Des de 1 '77 a 2 '57

Hores de les actes: Des de 2 '35 a 3.37

Hores de les actes: Des de 2 '40 a 3 '22

Dia 30.05.99

Dia 06.06.99

Dia 12.06.99

Dia 20.06.99

Día 26.06.99

Dia 27.06.99

Dia 03.07.99

Dia 08.07.99

Dia 15.07. 99

Dia 21.07.99

Dia 31.07.99

Dia 05.05.99

Dia 08.08.99

Dia 11.08.99

Dia 12.08.99

Dia 13.08.99

Dia 14.08.99

Dia 16.08.99

Tercer: DISPOSAR l'acumulació dels expedient que a continuació es relacionen per
considerar que guarden idèntitat substancial i íntima conexió:

a) Acta medició sonora Policia Local 11.04.99. (Expedient iniciat en l'apartat primer
de la present resolució.

b) Actes medició sonora de la Policia Local dels dies 18 i 25 d'abril; 23 i 30 de maig;
6, 12,20,26 i 27 de juny; 3, 8, 15,21 i 31 de juliol; 5, 8, 11, 12, 13, 14 i 16 d'agost
de 1999 (Expedient iniciat en l'apartat de la present resolució)

Quart: DESIGNAR instructor de l'expedient al Sr. JAUME COLL i SOLÀ i Secretària

a la senyora Silvia Tabernero Jodar, Regidor i Auxiliar Administrativa respectivament
d'aquest Ajuntament, als quals serà notificat en forma legal aquest nomenament i també

es notificarà a les persones inculpades als efectes de recusació si creu que hi ha causes

legítimes per fer-ho.

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

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

L'ALCi
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VIST el recurs de reposició formulat pel Sr. Antonio Cortés Aparicio, registrat en

aquestes dependències municipals en data 03.02.2000, amb el núm. 580, contr la

resolució de l'Alcaldia del dia 27 de gener d'enguany, pel qual com autor d'una

infracció administrativa qualificada com a molt greu s'imposava la sanció de tancament

del local Sala de Festes Cuasar pel termini de tres mesos.

6'.

�. AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

DEC RET .

- A la vila de Llançà, a disset de febrer del dos mil.

RESULTANT que el recurrent essencialment basa la seva reclamació:

a) Caducitat de l'expedient. D'acord amb els articles 42.2 i LRJAP i PAC; art. 20.6 del

Decret 1398/1993; art. 16 del Decret 2781/1993, havent transcorregut sis mesos des

de l'inici de l'expedient procedeix la declaració de caducitat de l'expedient
sancionador.

b) Es reiteren les al.legacions realitzades en data 04.10.1999 que considera no han estat

desvirtuades en el sentit que la legalitat de les Ordenances de Policia i Bon Govern

que s'ampara en determinats articles, no suposa una cobertura legal necessaria i per

tant infringeix els principis de legalitat i de tipicitat.
c) Així mateix es demana la suspensió de l'acte administratiu recorregut en base a

causació de perjudicis d'impossible o dificil reparació; i fonamenta la impugnació
en causa de nul.litat de l'article 62, LRJAP y PAC.

VISTOS els antecedents obrants a l'expedient així com els articles invocats de la

LRJAP i PAC, Decret 1398/1993 i 278/1993, aquesta Alcaldia HA RESOLT:

PRIMER.- ESTIMAR la part de les al.legacions a que fa referència que el procediment
sancionador ha prescrit de sis mesos, i en conseqüència es declara la caducitat de

l'expedient sancionador incoat per Decret de data 15.06.1999 i resolt per Decret del dia

27.01.2000.

SEGON.- DESESTIMAR la resta d'al.legacions en relació a que les Ordenances de

Policia i Bon Govern, no tenen cobertura legal pels raonaments exposats en el Decret de

resolució de data 27.01.2000, és a dir que l'article 55 del Reial Decret legislatiu
.781/1986 de 18 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de les disposicions legals vigents
en matèria de Règim Local i article 4 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.

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

Llançà, en la data al principi assenyalada, davant meu, el Secretari que dona fe.
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Vist l'informe emès per la Policia Local en data 16-02-2000, en el que fan consta

en el carrer Verdera hi havia erugues provinents del jardí de la finca del carrer Sant ere

de Rodes núm. 18, propietat de la Sra. SIMONE PLUNET, i les branques dels arbres

del jardí envaeixen la via pública.

17
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D E e RET .- A la vila de Llançà, el disset de febrer del dos mil.

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

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

condicions de seguretat, salubritat i ornat públic.

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

HARESOLT:

REQUERIR a la Sra. SIMONE PLUNET perquè en el termini de QUINZE DIES, a

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

fumigar els pins i a podar les branques dels arbres que sobresurten al carrer, de la finca

situada al carrer Sant Pere de Roda núm. 18.

ADVERTIR a la Sra. SIMONE PLUNET que en el cas d'incompliment del requerit,

procedirà a iniciar-se expedient per tal de fer-ho aquest Ajuntament pels corresponents

Serveis, o mitjançant la contractació amb una empresa, fent ús del sistema d'execució

subsidiària amb les despeses a càrrec del requerit.

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

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

Secretari que certifico.
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A Llança, divuit de febrer del dos mil.

DECRET.-

Per resolució d'aquesta Alcaldia de data 14.02.2000, va declarar-se la cadu itat de

l'expedient sancionador incoat en data 16.06.1999 contra el Sr. Antonio Cortés aneto

en virtud de l'acta de medició de pressió sonora practicada per la Policia Municipal a la
Sala de Festes Cuasar el dia 11.04.1999�

Per Decrets d'aquesta Alcaldia del dia 16.09.1999 varen iniciar-se expedient
sancionadors contra el Sr.Antonio Cortés Aparicio a consequència de les actes de
medició sonores practicades per la Policia local corresponents als dies 18 i 25 d'abril de
1999 a l'esmentat local.

VISTES les actes de pressió sonora del volum de música de la Sala Festes Cuasar

practicades per la Policia Municipal corresponents als dies 23 i 30 de maig; 6, 12,20,26
io 27 dejuny; 3, 8,15,21 i 31 dejuliol; 5, 8,11,12,13,14 i 16 d'agost de 1999.

ATÉS que l'article 73 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Régimen jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo común, disposa la

possibilitat d'acumulació d'expedients iniciats que guardin idèntitat substancial i íntima
conexió.

Aquesta Alcaldia HA RESOLT:

Primer: DEIXAR SENSE EFECTE els Decrets d'aquesta Alcaldia del dia 16.09.1999
pels quals s'iniciaven expedients sancionadors constra el Sr.Antonio Cortés Aparicio a

consequència de les actes de medició sonores practicades per la Policia local

corresponents els dies 18 i 25 d'abril de 1999, per tal de reiniciar-los novament i poder
los acumular en un sol expedient.

Segon: INICIAR novament expedient sancionador al Sr. Antonio Cortés Aparicio, per
determinar la responsabilitat que hagi pogut incòrrer a consequència de l'acta de pressió
sonora practicada per la Policia local el dia 11.04.1999, en la qual es que fa constar que
en les mesures preses entre les 3 hores 32 minuts i les 4 hores 15 minuts de la matinada,
el volum de música de la Sala de Festes Cuasar excedia els nivells autoritzats per les
Ordenances de Policia i Bon Govern.

Tercer: INICIAR expedient sancionador al Sr.Antonio Cortés Aparicio per determinar
la responsabilitat que hagi pogut incòrrer a consequència de les actes de pressió sonora

de la Policia Local dels dies i hores que a continuació es relacionen, per l'emisió de
música de la Sala de Festes Cusar, la qual excedeixen els nivells permesos per les
Ordenances de Policia i Bon Govern:
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Dia 18.04.99
Dia 25.05.99
Dia 23.05.99
Dia 30.05.99
Dia 06.06.99

Dia 12.06.99
Dia 20.06.99
Dia 26.06.99
Dia 27.06.99
Dia 03.07.99
Dia 08.07.99

Dia 15.07.99
Dia 21.07.99
Dia 31.07.99
Dia 05.05.99

Dia 08.08.99
Dia 11.08.99

Dia 12.08.99
Dia 13.08.99
Dia 14.08.99
Dia 16.08.99

Horesde lesactes: Desde 4'35 a 4'56
Horesde lesactes: Desde 3'12 a 4'40
Hores de les actes: Des de 3 '40 a 4 '08
Hores de les actes: Des de 3 '05 a 4'08
Hores de les actes: Des de 3 '50 a 4 '25
Hores de les actes: Des de 2'00 a 3 '15
Hores de les actes: Des de 3 '25 a 4 '45
Hores de les actes: Des de 2 '32 a 3 '45
Horesde lesactes: Desde 3'25 a 4'10
Hores de les actes: Des de 1 '05 a 2 '00
Hores de les actes: Des de O '40 a 1 '50
Hores de les actes: 4 '00
Horesde lesactes: Desde 3'40 a 4'15
Hores de les actes: Des de 3 '12 a 4'02
Hores de les actes: 4 '15

Hores de les actes: Des de 4 '05 a 4 '22
Hores de les actes: 3 '55
Hores de les actes: Des de 3 '27 a 4 '15
Hores de les actes: Des de 1 '77 a 2 '57
Hores de les actes: Des de 2 '35 a 3.37
Hores de les actes: Des de 2 '40 a 3 '22

Tercer: DISPOSAR l'acumulació dels expedient que a continuació es relacionen per
considerar que guarden idèntitat substancial i íntima conexió:

a) Acta medició sonora Policia Local 11.04.99. (Expedient iniciat en l'apartat primer
de la present resolució.

b) Actes medició sonora de la Policia Local dels dies 18 i 25 d'abril; 23 i 30 de maig;
6,12,20,26 i 27 dejuny; 3,8,15,21 i 31 dejuliol; 5, 8,11,12,13,14 i 16 d'agost
de 1999 (Expedient iniciat en l'apartat de la present resolució)

Quart: DESIGNAR instructor de l'expedient al Sr. JAUME COLL i SOLÀ i Secretària
a la senyora Silvia Tabernero Jodar, Regidor i Auxiliar Administrativa respectivament
d'aquest Ajuntament, als quals serà notificat en forma legal aquest nomenament i també
es notificarà a les persones inculpades als efectes de recusació si creu que hi ha causes

legítimes per fer-ho.

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

Llançà, en el poc i data al principi assenyalat, davant meu, el Secretari que certifico.
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D E e RE T.-

A la Vila de Llançà, a setze de febrer de l'any dos mil.

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

1.- ÀREA D'HISENDA:

A proposta del Regidor Delegat d'Hisenda

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

- Pressupost Ajuntament 342.811 Pta.

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

r-
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DE CRE T.-

A la Vila de Llançà, a setze de febrer de l'any dos mil.

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

aquesta Alcaldia HA RESOLT:

1.- ÀREA D'HISENDA:

A proposta del Regidor Delegat d'Hisenda

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

es detallen:

- PressupostAjuntament 2.104.l30 Pta.

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

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

Davantmeu
ELSECRETARI
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DE CRE T.-

A la Vila de Llançà, a vint-i-dos de febrer de l'any dos mil.

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

aquesta Alcaldia HA RESOLT:

1.- ÀREA D'HISENDA:

A proposta del Regidor Delegat d'Hisenda

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

es detallen:

- Pressupost Ajuntament 427.437 Pta.

ALDE

Davantmeu
ELSECRETARI

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

l'Ajuntament de Llançà, en el lloc i la data abans indicats.
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- A la vila de Llançà, a vint-i-dos de febrer del dos mil.
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VIST l'informe emès pels Serveis Tècnics municipals en data 15.02.2000 on fa e nstar
que a la vivenda en construcció del carrer Ripollès, 11 propietat de Georges To as i
Chantal Tomas s'està realitzant una ampliació a la planta baixa de la vivenda, sense la
corresponent llicència municipal.

ATÈS que per la Comissió de Govern de data 23.03.1999 es va concedir llicència
municipal per a la construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat al carrer Ripollès, 11, de
conformitat amb el Projecte bàsic subscrit per l'Arquitecte Ignasi Buenaventura.

ATÈS que l'esmentada ampliació no figura en el projecte autoritzat per la Comissió de
Govern de data 23.03.1999, aquesta Alcaldia HA RESOLT:

.

PRIMER.- POSAR DE MANIFEST a l'interessat, Sr. Francesc Buenaventura en

representació de Georges i Chantal Tomas el procediment iniciat sobre la legalitat
urbanística, informant-lo que durant el termini de QUINZE DIES podran consultar
l'expedient que es tramita per la suspensió d'obres realitzades a la finca del carrer

Ripollès, Il i aLlegar i presentar els documents que estimi pertinents.

SEGON.- El contractista que efectua les obres esmentades haurà de signar la
corresponent llicència.

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

El Secretari
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AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALT EMPORDÀ)

VIST l'informe emès pels Serveis Tècnics municipals en data 22.02.2000 on fa constar
que degut a les obres de construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat al carrer Garrotxa,
núm. 6, propietat d'Alain i Françoise Tomas, el carrer esmentat ha quedat ple de terres
de l'excavació resultant.

ATÈS que per la Comissió de Govern de data 15.06.1999 es va donar llicència
municipal per a la construcció d'una vivenda unifamiliar aïllada al carrer Garrotxa, 6 de
conformitat amb el projecte bàsic subscrit per l' Arquitecte Sf. Ignasi Buenaventura,
amb el condicionant que abans d'iniciar les obres ha de presentar-se el projecte
executiu.

ATÈS que no s'ha fet el nomenament del contractista que realitza les obres signant el
full corresponent.

Per tot lo exposat anteriorment, aquesta Alcaldia HA RESOLT:

PRIMER.- REQUERIR al Sf. F. Buenaventura en representació d'Alain i Françoise
Tomas perquè en el termini màxim de deu dies deixi el carrer ben sanejat de les terres
de l'excavació procedents de les obres abans esmentades.

SEGON.- Advertir al Sf. F. Buenaventura en representació d'Alain i Françoise Tomas
que en cas d'incompliment del punt anterior del Decret, els treballs seran realitzats per
l'Ajuntament o per empresa autoritzada, mitjançant el sistema d'execució subsidiària
amb despeses a càrrec del requerit.

TERCER.- Fer el nomenament del contractista que efectua les obres.

QUART.- Aportar el projecte executiu de les obres que es realitzen al carrer Garrotxa,
núm.6.

El Secretari

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

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

VIST l'informe emès pels Serveis Tècnics municipals en data 21.02.2000 referents a les

obres d'ampliació i reforma d'habitatges al carrer Fané 5-8, exp. 19/99, on fan constar

que degut a la parada de les obres a requeriment de l'Ajuntament el carrer Fané està

afectat per material de l'obra i que el Passeig Marítim està ple de runes.

Per tot això, aquesta Alcaldia HA RESOLT:

REQUERIR a JOSEP BADOSA en representació de JOBAFE, S.L. perquè en el

termini màxim de CINC DIES a comptar des de la data de rebuda de la notificació de la

present resolució, procedeixi a treure la resta de material de l'obra del carrer Fané 5-8,
així com a netejar de runes el Passeig Marítim.

ADVERTIR a JOSEP BADOSA en representació de JOBAFE, S.L. que en el cas

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

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

El Secretari
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Registre d'Entitats Locals: 01170926
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liD E CRE T .- A la vila de Llançà, a vint-i-dos de febrer del dos mi � l. A N G

I� G.... .

AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALT EMPORDÀ)

VIST l'informe emès per l'Arquitecte Assessor municipal en data 15.02.2000 on fa
constar que l'empresa RYDOR TRADE, S.L. està realitzant modificacions en les obres
de construcció de vivendes al carrer L'Argilera núm. l, sense la corresponent llicència
municipal.

ATÈS que per la Comissió de Govern de data 27.12.1999 es va denegar al Sr. Jose F.
Ontiveros en representació de la societat RYDOR TRADE, S.L. les modificacions
sol.licitades en data 14.12.99, pels motius següents:
• Les vivendes núm. 1 i 10 excedeixen de l'edificabilitat a la planta pis ja que en

aquestes dues vivendes la superficie de la planta pis primer no pot excedir del 50%
de la superficie de la planta baixa.

.

• A la vivenda núm. 6, el porxo projectat fa que excedeixi de la longitud màxima de la
façana possible.

Per tot lo exposat abans, aquesta Alcaldia HA RESOLT:

POSAR DE MANIFEST a l'interessat, Sr. Jose F. ONTIVEROS en representació de
RYDOR TRADE, S.L. el procediment iniciat sobre la legalitat urbanística, informant-lo
que durant el termini de QUINZE DIES podran consultar l'expedient que es tramita per
la suspensió d'obres realitzades a la finca del carrer L' Argilera, 1 i aLlegar i presentar
els documents que estimi pertinents.

.

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

El Secretari

Av. Europa, núm. 37 - Tel. 972 38 01 81 - Fax 972 38 1258 - 17490 LLANÇÀ
Registre d'Entitats Locals: 01170926
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DEC R E T.- A la vila de Llançà, el vint-i-vuit de febrer del dos mil.

VIST l'informe emès pel Coordinador d'Obres i Urbanisme, segons el qual consta que a

la riera VaIleta hi ha diversos objectes i brossa provinent de l'hort del Sr. FRANCESC
BOADA TOLSANAS, situat al Polígon 4 parcel.la 97.

VIST l'article 21 i següents de les Ordenances de Policia Bon Govern, aquesta
Alcaldia,

HARESOLT:

REQUERIR al Sr. FRANCESC BOADA TOLSANAS per tal que en el termini màxim
de TRES DIES procedeixi a netejar la riera, treient tots els materials provinents del seu

hort situat al Polígon 4 parcel.la 97.

ADVERTIR al Sr. FRANCESC BOADA TOLSANAS que en el cas d'incompliment
del requerit en el termini assenyalat, procedirà a iniciar-se expedient per tal de fer-ho
aquest Ajuntament pels corresponents serveis, o mitjançant la contractació amb una

empresa, fent ús del sistema d'execució subsidiària amb les despeses a càrrec del
requerit.

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

Davant meu

EL SECRETARI,

\

\
\

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 (ALTEMPOROÀJ

D E e RE T.-

A la Vila de Llançà, a vint-i-vuit de febrer de l'any dos mil.

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

aquesta Alcaldia HA RESOLT:

1.- ÀREA D'HISENDA:

A proposta del Regidor Delegat d'Hisenda

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

es detallen:

_ Pressupost Ajuntament 601.054 Pta.

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

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

Davantmeu
ELSECRETARI
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� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ) \� � ,

D E e RET .- A la vila de Llançà, el vint-i-nou de febrer del dos mil.� N G

Vist l'informe emès per la Policia Local, en el que consta que davant la serrall ria
"Garbissó" del carrer La Selva núm. 5 hi ha ferros i altre material estibat sobre la

vorera, la qual cosa suposa un perill per als vianants.

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

propietaris de terrenys, urbanitzacions, edificacions i rètols, hauran de tenir-los en
.

condicions de seguretat, salubritat i ornat públic.

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

HARESOLT:

REQUERIR a GARBISSÓ S.A.L. perquè en el termini de TRES DIES, a comptar des
de la data de rebuda de la notificació de la present resolució, procedeixin a retirar els
ferros i altre material estibat sobre la vorera del carrer La Selva núm. 5.

ADVERTIR a GARBISSÓ S.A.L. que en el cas d'incompliment del requerit, procedirà
a iniciar-se expedient per tal de fer-ho aquest Ajuntament pels corresponents Serveis, o

mitjançant la contractació amb una empresa, fent ús del sistema d'execució subsidiària
amb les despeses a càrrec del requerit.

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

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

Av. Europa, núm. 37 - Tel. 972 38 01 81 - Fax 972 38 1258 - 17490 LLANÇÀ
Registre d'Entitats Locals: 01170926
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D E e RET .- A la vila de Llançà, el vint-i-cinc de febrer del dos mil.

VIST l'informe emès pels Serveis Tècnics municipals en data 16.02.2000, fent constar

que en les obres de construcció d'un edifici de cinc vivendes i garatges al carrer

Empúries, núm. 11, hi ha instal.lada una grua, sense que per part de la propietat s'hagi
aportat la documentació corresponent, ni s'hagi comunicat el nom del contractista que
efectua les obres, aquesta Alcaldia HA RESOLT:

REQUERIR al Sr. Joan Company Agusti en representació de PROMOCIONES
INMOBILIARIAS PRIVADAS, S.L. perquè en el termini màxim de DEU DIES aporti
la següent documentació:

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

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

3. Assegurança de responsabilitat civil per un import mínim de 50.000.000 de pessetes.
4. Notificar el nom del contractista que efectua les obres acreditant estar al corrent de

l'LAE. pel municipi de Llançà.

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

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)

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

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

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

HE RESOLT:

MODIFICAR els Decrets de data 8-07-1999, atorgant delegacions a determinats

Regidors, d'acord amb el següent detall:

1. - Conselleria de Promoció i Atenció al Ciutadà, a favor del Sr. Pere Vila i Fulcarà,
excloure'n les facultats delegades en matèria de Joventut.

2.- Conselleria de Govern Local i Hisenda, a favor del Sr. Josep Serradell i Pacareu,
excloure'n les facultats delegades en matèria de Comerç.

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

present Decret.

.

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

Ho mana i signa a Llançà, a dos de març del dos mil.

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)

DECRET

32

En JOSEP M. SALVATELLA i sUÑER, Alcalde-President d'aquest Ajuntament, de
conformitat amb les atribucions conferides a l'article 43 i següents del Reglament,
Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, de 28 de novembre
de 1986, i amb la finalitat d'aconseguir una major eficàcia en la gestió,

HE RESOLT:

1.- Realitzar a favor del Sr. JOAQUIM AGUSTÍ i CANALS, les següents
DELEGACIONS que es relacionen a continuació dintre l'àmbit de la Conselleria de
JOVENTUT l COMERÇ.

2.- Facultats que es deleguen:

1. - JOVENTUT
1. 1,- Punt d'Informació juvenil
1.2.- Organització de cursos, intercanvi i altres activitats juvenils
1,3.- Suport als grups i entitats del sector de Joventut
1.4.- Prestació Social Substitutòria

2.-COMERÇ
2.1. - Expedients d'activitats classificades
2.2.- Llicències d'obertura d'establiments i canvis de titularitat
2.3.- Ocupacions d'atraccions de festa major, fira d'artesania i altres
2.4.- Inspecció d'establiments
2.5. - Horaris i disposicions referents al comerç, la indústria i altres activitats en el

mUnICIpI
2.6.- Promoció del comerç, la indústria i l'artesania locals
2.7.- Mercats

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

caracteristiques i importància dels assumptes.

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

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

Ho mana i signa a Llançà, a dos de març del dos mil.

Av. Europa, nÚn;:..}'7'-:: Tel. 9723801 81 - Fax 972 38 1258 - 17490 LLANÇÀ
Registre d'Entitats Locals: 01170926
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<@> AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

Codi:4294103

o E e RET: A la vila de Llançà, el dos d� 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 ROSES N° 32.

PROPIETAT DE� �r: ��R�ê ,ROUFLAY
es troba plena de malesa amb �It perill i risc d'incendi.

VIST l'article 10 del Reglament �e Disctptina Ur��ní�ti�a, 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 t-Icaldia,

HA RESOLT:

REQUERIR al senyor/a SERGE ,ROl.lFLAY perquè en el terminí 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. �I senyor-a, SERGE ROUFLAY gue �n 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 �r.Alcal�e President de l'Ajunt��ent de tlançà.oavant meu ,el Secretari que

certifico.

!;?avant 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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tQ94�:UNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

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

VISTI'Estudi dels s-olars 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 ROSES N° 32.

PRQPlêTAT !;;?ê!: §r; §§R@§ ¡RQIJFl:AY
es troba plena de malesa amb alt perill i rise d'incendi.

VI�T 1'ªrHç!� 1 º g�! R�g.!ªm�nt g� º¡�ç¡pHnª IJr!;?ªn[�t¡çª¡ º�! g'dª' r��'d!tª g'd� �I� prr;>p¡�tªr¡� º�
terrenys, urbanitzacions edificacions i rètols, hauran de tenir-los en condicions de sequritat,
salubritat i ornat públic.
Vist així mateix l'anterior article en els seus apartats 2 i 3, aquesta Alcaldia,

REQUERIR al senyorIa SERGE ,ROUFLAY 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:
, ..... - -

- -
_.

A�YêRJ!R �J ���y()r-ª! ��R<?ê R;Ç>l,JFbAY que �� �I cas º'¡nç()mr>Hm���
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.

�ªYªnt meu.

eL $EC�ETA�1.

COMPLEIXI'S la resolució anterior i notifiqui's en forma legal a I'interesat.
HQ ffiª!1ª ¡ �¡gnª �! �r;A!çªlg� Pr��¡g�n\ g� !'Aj'dntªm�!1t º� b!ªn€iª.iºªYª!1t m�ld í�! ��çr�tªr¡ gl:cl.�
certifico.

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 (ALTEMPOROÁ)

Codi:4Q�7197

1749Q 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'ençuany.en el que consta que la parceLla situada en el:

CARRER SANT PAU N° 11.

PROPlêTAT !?E� �r: FRANÇÇ?Iª ,TÇ?ÇHE
es troba plena de malesa amb alt perill i risc d'incendi.

VIST l'article 10 del Reglament de !?isciplina Urbanística, ��I gl::l�1 resulta gue �I� I?rC?ei���ri� de

terrenys, urbanitzacions edtñcacíons 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 senyor/a FRANCOIS ,TOCHE perquè en el termini de des

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

netejar l'esmentat terreny.

ADy§RTIR_ �I ��llyC?r-�! FR.A��<?I� T<?Cf-i§ 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 m�n� ! �igna el Sr.Alcalde President de l'Ajunt�m�n� �e �I�nç�,�avant meu ,el �ecr���ri ql:l�

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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4D> AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

Codi:4997198

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 SANT PAU N° 13.

PRºPI�TAT !=>ê.b §r: FRANÇ91� !T9CH�
es troba plena de malesa amb alt perill i rísc d'incendi.

VIST l'article 1 º �el Reglament de Dlsclplina ':'r��nística, ��I g��1 r���I�� g�� �I� �r��i���ri� ��
terrenys, urbanitzacions edlñcaclons i rètols, hauran de tenir-los en ccndioions de seguritat,
salubritat i ornat públic.
Vist així mateix l'anterior article en els SeU!� apartats 2 i 3, aquesta 6lcaldia,

HARESOLT:

REQUERIR al senyoria FR6NCOIS ,TOCHE perquè en el termini de dos
mesos a comptar des de la data de rebuda de la notiñcacló de la present resoluoíó, procedeixi a

netejar l'esmentat terreny.

AD,!��TIR: �I ��l1y<?r-�, FRA�Ç<?IS T<?Ç�� gLJ� �n �I C?as �'�nc<?rnp'lirTlent
del requerit procedirà a fer-lo aquest Ajuntament pels co-rresponents serveís, fent ùs del sistema
d'execució subsidiària amb les despeses a càrrec del requerit.

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

Ho mana i sign� �1l?r.All?al�e President �e l'Aj��t�l11ell� d� bl�nç�!��v�r1t m�� ,�Il?��r�t�ri q��
certifico.

Av. Europa, núm. 37 - Tel. 972 38 01 81 - Fax 972 381258 - 17490 LLANÇÀ
Registre d'Entitats Locals: 01170926
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Codi:3794110
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17490 LLANÇÀ

o E e RET: A la vila de Llançà. el dos de O���mb.re d� mil nou-cents noranta-nou,

VIST l'Estudi pels 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 RII3A<30R$A N° 20.

PRç>P!êTAT 9E� �r; FRANÇI�Çç> ,Tç>RRê�
es troba plena de malesa arno alt perill i risc d'incendi.

VI�T 1'�rW�I,: 1 º �,:I RE.:l�I�f'!1�n� �E.:l I:?i�,?il?lin.� ':'r��ní�i,?�1 ��I g,:,�1 rE.:l��I�� g,:,� E.:l1� I?r�l?i���ri� �E.:l
terrenys, urbanitzaclons ediflcacions i rètols, hauran de tenir-los en condielons de seguritat,
salubritat i arnat públic.
Vist així mateix l'anterior article en els seus aPartats 2 ¡ 3, aquesta 8lcaldia,

HA RESOLT:

REQU�RIR Ç!I senyorIa FFMNQI$CO ,TQRR�$ perquè en el termini de dos
mesos a comptar des de la data pe rebuda de la notíñoació de la present resoluoló, prooedelxi a

netejar l'esmentat terreny.

ADV��TI� �I ���yC?r-�, FRA��!��C? T<?RR�� C¡LJ� �n �I C?�� �'i�C?C?m!?lirT1�rl�
del requerit prooeoírà a fer-lo aquest Ajuntament pels co-rresponents Serveis, fent ùs pel sistema

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

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

Ho mana i �ign� el �Lf'.I��!�� Pr��i��n� �� l'Aj':ln!�rT1�n� �E.:l �I�n��!��v�n� mE.:l� I�I ��,?rE.:l��ri CJ':I�
certiñco.

��"an! meu;

EL SECRETARI.

Av. Europa, núm. 37 - Tel. 972 38 01 81 - Fax 972 38 1258 - 17490 LLANÇÀ
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4!t> AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPOROÀ)

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

VIST l'Estudi pels 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 ROSES N° 34.

PROPIETAT DEL Sr: GEORG§S ,ANTºIN�
es troba plena de malesa amb alt perill i risc d'incendi.

VIST l'article 10 del Reqlarnent �e Disciplin� urbanlstíca. del qual resulta gue 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 GEORGES ,6NTOINE perquè �n el termini de dos
mesos a comptar des de la data de rebuda de la notificació de la present resolució, prooedelxí a

netejar l'esmentat terreny.

ADVERTIR al senyor-a, G§ORGES Af\lTC?IN� que en �I cas d'incomplil11en�
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 I'�juntament de Llançà,davant meu ,el Secr�t�ri que
certifico.

Oavant meu;

Registre d'Entitats Locals: 01170926
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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° 49.

PRºP!!;TAT Qt;k sr: Rº�§RT ,�ºNºMº
es troba plena de malesa amb alt perill i rise d'incendi.

Registre d'Entitats Locals: 01170926

V!�T !'ªrtiç!� 1 º º�! R�9!ªm�!1� º� Q!ªç!p"!1ª �rºª!1f�!çª, º�! gyª! r�ªy!tª gy� �!ª prºP!�tª!iª 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 ROBERT ,BONOMO 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.

A9VêRT!R ª! ��!1Y9r-ª, RQêêRT êQNQ!v!Q gl,!� �f'"! �! cas º'!!1ç9mp!!m�m
del requerit procedirà a fer-lo aquest Ajuntament pels co-rrespanents 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 ! ª!9!1ª �! §r!A!çªIº� Pr�ª!º�!1t º� !'AjY!1tªm�m º� !"!ª!1çª,ºªYª!1t m�y ,E}! §�çr�tªri gYE}
certifico.

Av. Europa, núm. 37 - Tel. 972 38 01 81 - Fax 972 38 1258 - 17490 LLANÇÀ
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17.49Q 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 parcel.Ia situada en el:

CARRER SANTIAGO RUSINYOL N° 43.

PRºP!!§TAT º!§b §r; TH!§R!§§!A ,,ª!!§b!§R
es troba plena de malesa amb alt perill i risc d'incendi.

V!�T !'ªrW�'� 1 º º�! R�g'ªm�!11 º� º!�ç!p!!!1ª ��ª!1!�t!çª, º�, gyª' r��y'1ª gy� �!� 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 senyoria THERESIA ,BIELER 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 ª! ��!1y�r-ª, TH�R��IA ê!�'=�R que en e! cas º'!!1ç�ml?l!lT!�m
dél 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 �! §r,A!çª!º� Pr��!º�!11 º� !'Ajy!11ªIT!�!11 º� b!ª!1çª,ºªvª!11 m�y ,�! §�çr�1ªr! gy�
certifico.

Qªyªnt m�Y¡

�L $�CR�TARI.

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

A la Vila de Llançà, a sis de març de l'any dos mil.

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

aquesta Alcaldia HA RESOLT:

1.- ÀREA D'HISENDA:

A proposta del Regidor Delegat d'Hisenda

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

es detallen:

_ PressupostAjuntament 1.527.121 Pta.

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

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

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



VIST l'informe emès pel Coordinador d'Obres i Urbanisme, segons e Ja]J.!ç�h�t ue

INELINSA S.A. va procedir a l'obertura d'una rasa a l'Avinguda Pau Casa s sense que
fins el dia d'avui els materials de l'excavació hagin estat retirats de la vorera i la

reposició de la rasa s'ha fet de manera incorrecta.

..

� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

DEC RET. - A la vila de Llançà, el vuit de març del dos mil.

VIST l'article 43 i següents de les Ordenances de Policia i Bon Govern, aquesta
Alcaldia,

ADVERTIR al Sf. JULI FERNÁNDEZ, en representació d'INELIN, S.A., que en el cas

d'incompliment del requerit en el termini assenyalat, 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.

HARESOLT:

REQUERIR al Sf. JULI FERNÁNDEZ, en representació d'INELIN, S.A., perquè en el
termini màxim de SET DIES procedeixi a treure els materials dipositats a la vorera

producte de l'excavació i a efectuar correctament la reposició de la rasa.

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

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

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



HARESOLT:
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DEC RE T.- A la vila de Llançà, el deu de març del dos mil.

VIST l'article 43.5 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el

Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,
aquesta Alcaldia,

DELEGAR a favor del Primer Tinent d'Alcalde, Sr. PERE VILA i FULCARÀ, per tal

que el dia 22 d'abril d'enguany, presideixi i autoritzi la celebració del matrimoni civil
entre el Sr. ENRIC YTER BOSCH i la Sra. CRISTINA VILA BARTIS.

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

Davant meu

EL SE TARI,

Av. Europa, núm. 37 - Tel. 972 38 01 81 - Fax 972 38 1258 - 17490 LLANÇÀ
Registre d'Entitats Locals: 01170926
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44

A la Vila de Llançà, a catorze de març de l'any dos mil.

No havent-se presentat reclamacions ni suggeriments durant el

període d'exposició pública contra l'acord adoptat per l'Ajunta
ment Ple en data 3 de febrer d'enguany, d'aprovació inicial del

Pressupost Municipal per al 2000, s'entén definitivament aprovat
de conformitat amb l'article 150 de la Llei 39/1988, reguladora
de les Bisendes Locals, mitjançant publicació en el BOP i tauler
d'anuncis de la Casa Consistorial, juntament amb la plantilla de
personal:

hl PRESSUPOST DE L'ENTITAT

INGRESSOS DESPESES

Capítol I 308.160.000 Capítol I 236.704.932
Capítol II 23.000.000 Capítol II 201.921.010
Capítol III 187.415.209 Capítol III 28.950.416
Capítol IV 126.724.608 Capítol IV 103.998.751
Capítol V 9.437.750 Capítol V O
Capítol VI O Capítol VI 228.421. 644
Capítol VII 39.444.453 Capítol VII O
Capítol IX 155.471.900 Capítol IX 49.657.167

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

TOT A L lO .... 849.653.920 849.653.920

al PRESSUPOST PATRONAT MUNICIPAL DE TURISME

INGRESSOS DESPESES

Capítol I O Capítol I 8.366.708
II O II 17.900.000
IV 26.266.708 IV O

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

T O T A L 26.266.708 26.266.708

� PRESSUPOST CASAL MUNICIPAL DEL PENSIONISTA

INGRESSOS DESPESES
Capítol I O Capítol I 3.475.721

II O II 2.425.000
IV 5.890.721 IV O
V 10.000 V O

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

T O TAL 5.900.721 5.900.721

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



fi DEDUCCIONS (Aportacions Ajuntament a Patronats)

INGRESSOS DESPESES

Capítol VI 43.298.331 Capítol I 43.298.331
---------------- -----------

TOT A L .... 43.298.331 43.298.331

Gi PRESSUPOST GENERAL

INGRESSOS DESPESES

Capítol I 308.160.000 Capítol I 256.666.420

Capítol II 23.000.000 Capítol II 230.707.853

Capítol III 188.515.209 Capítol III 28.950.416

Capítol IV 130.249.608 Capítol IV 60.700.420

Capítol V 10.262.750 Capítol V a

Capítol VI a Capítol VI 228.421. 644

Capítol VII 39.444.453 Capítol VII a

Capítol IX 155.471.900 Capítol IX 49.657.167
---------------- -----------

TOT A L .... 855.103.920 855.103.920

..
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� PRESSUPOST MUSEU DE L'AOUAREL.LA

INGRESSOS

Capítol I a Capítol I
II a II
III 600.000 III
IV 6.146.945 IV

Capítol V 310.000 Capítol V

TOT A L 7.056.945

El PRESSUPOST PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS

INGRESSOS

Capítol I a Capítol I
II a II
III 500.000 III
IV 8.518.957 IV

Capítol V 505.000 Capítol V
----------------

TOT A L 9.523.957

DESPESES
4.905.102
2.151.843

a
a
a

7.056.945

DESPESES

3.213.957
6.310.000

a
a
a

9.523.957

H) Modificació de la plantilla de personal de la Corporació per a

l'exercici 2000:

PERSONAL FUNCIONARI

places de nova creació
Escala d'Administració General:

Registre d'Entitats Locals: 01170926
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Subescala Administrativa

Administratius 2 places
Escala d'Administració Especial
Subescala serveis especials - Policia

Caporals 1 plaça
Guàrdies 2 places

Escala d'Administració Especial
Subescala escomeses especials
Tècnic especialista arxiver-bibliotecari ..... 1 plaça

places ª extingir
Escala d'Administració General

Subescala administrativa
Auxiliars administratius 2 places

PERSONAL LABORAL

Area ensenyament
Llar d'Infants

Auxiliar 1 plaça

Area obres� urbanisme i medi ambient

Secció obres
Oficial 1 a

••••••••••••••••••••••

1 plaça
Electricista 1 plaça
Peó especialista 1 plaça
Peó ordinari 1 plaça

Secció jardineria
Peó ordinari 1 plaça

i) Plantilla de personal aprovada per a l'exercici 2000:

Nom de la plaça
A) FUNCIONARIS

Nivell Places VacantsGrup

Funcionaris d'habilitació estatal

Secretari A 28
26

1

1Interventor A 1

Nom de la plaça Grup
Escala Administració General

Nivell Places Vacants

- Subescala tècnica
Tècnic grau mig
- Subescala administrativa

Administratius
-Subescala auxiliar
Auxiliars administratius
-Subescala subalterna

Agutzil Ordenança

22B 1

C 16 4 2

16 6 2 extingirD

8E 1

Av. Europa, núm. 37 - Tel. 972 3801 81 - Fax 97238 1258 - 17490 LLANÇÀ
Registre d'Entitats Locals: 01170926
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Especials-Policia
C
D
D
D

àrea joventut
Auxiliar administrativa

Nom de la plaça
Escala Administració Especial
- Subescala tècnica
Delineant
- Subescala Serveis
Sotsinspector
Caporal
Agents
Agent interí
- Subescala Comeses Especials
Recaptador
Tècnic esp.arxiver-bibliot.
Encarregat brigada Obres

Ajudant Escola
Conserge Escola

Agutzil Ordenança

B) PERSONAL LABORAL FIX

Nom de la plaça

àrea ensenyament
Directora Llar
Tècnica Llar
Auxiliar Llar
àrea obres. urbanisme
a) Secció obres
Oficial la
Nom de la plaça
Oficial 2a
Electricista
Peó especialista
Peó ordinari

Grup Nivell

C 17
Local

22
18
15
15

C
C
C
E
E
E

16
16
17
8
8
8

dedicació

100
100
100

.J.. medi ambient

b) Secció jardineria
Oficial la

Peó especialista
Peó ordinari

c)Secció neteja
Netejadores

100
dedicació
100
100
100
100

100
100
100

100

C) PERSONAL EVENTUAL DE CONFIANÇA
Administratiu 100

D) PERSONAL CONTRACTAT
àrea adminstració general
Aux. administratiu (8 mesos) 100

àrea seguretat

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

Places Vacants

1

1

2
12
1

1

4

1
1

1
1

1
1

1

Places Vacants

1

1

2 1

3
Places
1

2
3
2

1
Vacants

1

2
1

1
1
1 1

8 1

1

1

1
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. .

Vigilants aparcam. (3 mesos) 100 55

àrea ensenyament
Aux. Llar Infants (3 mesos) 100
Directora Casal estiu (2 m.) 100
Monitors Casal (2 mesos) 100
Netejadores lES (10 mesos) 50
àrea cultura
Vigilant Torre Romànica 20
Professora Coral Palandriu 10
àrea joventut
Monitor natació (2 mesos) 50
àrea obres L medi ambient
Oficial la conveni OTG (3 m.) 100
Peó ordino conveni OTG (3 m.) 100
àrea hisenda
Notificador Recaptació (4 m.) 100

2
1

11
2

2
1

11

1

1

1 1

2
2

2
2

1 1

Llançà, 14 de març de 2000

L' A L CAL D E

Josep M. S lvatella i Suñer

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

D E e RE T.-

A la Vila de Llançà, a tretze de març de l'any dos mil.

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

1.- ÀREA D'HISENDA:

A proposta del Regidor Delegat d'Hisenda

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

- Pressupost Ajuntament 555.204 Pta.

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

Davantmeu
ELSECRETARI

Av, Europa, núm. 37 - Tel. 9723801 81 - Fax 972 38 1258 - 17490 LLANÇÀ
Registre d'Entitats Locals: 01170926
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DEC RET .- A la vila de Llançà, el disset de març del dos mil.

Vist l'informe emès pel Coordinador d'Obres de l'Ajuntament, en el que consta que di s

la finca situada al carrer Sant Miquel de Colera núm. 16, propietat del Sr. JEAN

PIERRE GUilLOT, hi ha gran quantitat de branques i fulles seques, la qual cosa

suposa un gran perill i rise d'incendi.

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

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

condicions de seguretat, salubritat i ornat públic.

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

HARESOLT:

REQUERIR al Sr. JEAN PIERRE GUilLOT perquè en el termini de SET DIES, a

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

retirar las branques i fulles seques de la finca del carrer Sant Miquel de Colera núm. 16.

ADVERTIR al Sr. JEAN PIERRE GUilLOT que en el cas d'incompliment del

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

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

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

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

Secretari que certifico.

Davant meu,
ELSECRETARI

Av. Europa, núm. 37 - Tel. 9723801 81 - Fax 972 38 12 58 - 17490 LLANÇÀ
Registre d'Entitats Locals: 01170926
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D E e RE T.-

Davantmeu
ELSECRETARI

A la Vila de Llançà, a vint de març de l' any dos mil.

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

A proposta del Regidor Delegat d'Hisenda

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

es detallen:

- Pressupost Ajuntament 821.725 Pta.

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

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

1.- ÀREA D'HISENDA:

Av. Europa, núm. 37 - Tel. 972 38 01 81 - Fax 972 381258 - 17490 LLANÇÀ
Registre d'Entitats Locals: 01170926
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DEC RET .- A la vila de Llançà, el vint-i-dos de març del dos mil.

Vist l'informe emès pel Coordinador d'Obres de l'Ajuntament, en el que consta que la
parcel.la situada al carrer Joan Maragall núm. 15, propietat del Sr. JOAN SALVAT i
SOLER, es troba plena de malesa amb alt perill i rise d'incendi.

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

condicions de seguretat, salubritat i ornat públic.

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

HARESOLT:

REQUERIR al Sr. JOAN SALVAT i SOLER perquè en el termini d'UN MES, a

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

netejar el terreny situat al carrer Joan Maragall núm. 15.

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

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

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

Av. Europa, núm. 37 - Tel. 972 38 01 81 - Fax 972 38 1258 - 17490 LLANÇÀ
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��'
(� i��é�DEC RE T.- A la vila de Llançà, el vint-i-quatre de març del dos mil.

VIST l'escrit de data 24-3-2000, tramès per BEE'S PICTURES S.L., en el qual
sol.liciten autorització per a rodar un spot publicitari de la casa ''Peugeot'' a la platja de
Grifeu.

Aquesta Alcaldia,

HARESOLT:

CONCEDIR a la productora de cinema publicitari BEE'S PICTURES S.L., en relació
amb la seva sol.licitud de data 24.03.2000, AUTORITZACIÓ en quant és competència
municipal per a rodar un spot per la casa ''Peugeot'' el proper diumenge dia 26 o dilluns
dia 27 de març del 2000, a la platja de Grifeu, de 5 a 11 hores aproximadament, d'acord
amb el següent detall:

a) Poder col.locar càmera, grua cinematogràfica de reduïdes dimensions i pes, i
element de llum a la platja.

b) Poder navegar davant d'aquesta costa amb una embarcació sobre la qual hi posaran
una model.

c) Poder estacionar els vehicles de rodatge al pàrking del costat de la platja.
d) Poder rodar des de dintre del vaixell direcció a la costa.

CONDICIONAT:
La present autorització s'atorga sens perjudici de les atribucions d'altres organismes.

COI\1PLEIXI'S la resolució anterior i notifiqui's en forma legal a l'interessat.

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

L'ALCALDE Acctal.,
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DEC RET .- A la vila de Llançà, a vint-i-nou de març de dos mil.

�

VISTOS els antecedents obrants a la Secretaria General de l'Ajuntament, dels que resulten
els següents extrems:

a) En virtud de Decret d'Alcaldia de data 19 d'octubre de 1999, i prèvies les actuacions i
informes tècnics corresponents obrants a l'expedient, es va resoldre, entre d'altres

extrems, el següent:

"REQUERIR als Srs. DOMINIQUE P. FOULTIER i WORLD MANAGEMENT,
P.P., S.L., perquè en el termini de dos mesos retornin a l'estat originari el cos

edificiatori situat sobre la planta àtic de la finca situada al carrer Canigó, 15,
procedint al desmantellament dels elements de tancament, amb l'advertiment que si
transcorre aquest termini sense haver-ho realitzat, l' Ajuntament acordaria l'execució
dels treballs a costa de les persones interessades i procediria a impedir-ne
definitivament els usos a que donés lloc (Expedient 10/1995)".

b) Contra l'esmentat acte administratiu, per part del Sr. Julio Selva Prieto, en representació
de l'entitat mercantil World Management P.P.S.L., amb domicili a Barcelona, carrer

Tenor Viñas, núm. 4-6, 5è. la., i tanmateix com él mandatari autoritzat de la Sra.

Dominique P. Fouletier, amb domicili a 13, Alle des Foisses, 63122 Ceyrat-França, va

interposar amb data 22 de novembre passat (RE. 5421) recurs de reposició en el que

després d'efectuar l'exposició dels antecedents del Decret, consideraba que procedia
l'estimació del recurs presentat en base a les següents consideracions: la construcció
executada a la planta àtic del carrer Canigó, núm. 15, estaba emparada per la

corresponent llicència, havent quedat legalitzada en haver actuat els seus representants
en la forma que els promotors propietaris i venedors dels pisos en qüestió els hi havien

aconsellat, malgrat tot reconeix en el recurs que l'ús del cos edificat en la planta àtic és
el propi de les instal.lacions i elements tècnics de l'edificació i per tant la resolució

primera del decret havia de ser anul.lada.

Finalment, mitjançant Altresi interessava la suspensió de l'executivitat de l'acte
administratiu.

ATÈS que segons els antecedents obrants a l'expedient i d'acord amb el projecte presentat i

en base al qual es va atorgar la llicència, el volum en qüestió no es trobava tancat i per tant

estava destinat a albergar elements tècnics i instal.lacions, si bé en posterioritat a la seva

construcció tercers adquirents, i sense disposar de la preceptiva llicència municipal van

procedir al tancament de l'esmentat volum atorgant-li un ús d'habitatge i habitant-lo com a

dúplex incomplint-se per tant les disposicions previstes en aquest sentit pel Pla General
d'Ordenació Urbana aprovat definitivament per la Comissió d'Urbanisme de Girona el 14

de setembre de 1983.
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Efectivament l'edificació objecte d'expedient correspont a la tipologia d'ordenació de
l' edificació aïllada regulada en els arts. 18 i s. de les Ordenances d'Edificació del Pla
General que, concretament en el seu art. 23.3 disposa que per sobre de l'alçada màxima
únicament es permetrà:

''D.- Los elementos tècnicos de las instalaciones.
E.- Los elementos de acceso a las azoteas, que deberán quedar siempre a

cubierto dentro de un ángulo de 45° trazado desde el alero o desde la
barandilla si es opaca."

Per la seva part, l'art. 1 de les mateixes Ordenances d'Edificació en el seu apartat f)
defineix el concepte d'elements tècnics de les instal.lacions, i ho fa amb aquests termes:

''Elementos técnicos de las instalaciones. Partes integrantes de los servicios del
edificio de caràcter común, como los siguientes: filtros de aire, depósitos de reserva

de agua, de refrigeración o acumuladores, conductos de ventilación o de humos,
claraboyas, antenas de telecomunicación, radio y televisión; maquinaria de

ascensores, espacios para el recorrido extra de los ascensores, incluso para acceso de
éstos al plano del tejado o cubierta, elemento de soporte para tender y secar la ropa
yotros".

En conseqüència, a la vista de l'anterior normativa i considerant que el que s'ha fet és
habilitar un volum inicialment projectat com a coberta per elements tècnics i instal.lacions
com a vivenda, i considerant que aquest fet implica una vulneració de l'art. 23 en

ultrapassar l'altura màxima que supera els 10 metres comptats a partir de la cota del pis que
tingui la consideració de planta baixa (11,50 en el supòsit que l'edificació es desenvolupés
esglaonadament en funció del pendent del terreny) és necessari retornar al seu estat

originari els cossos edificats emplaçats per sobre de l'altura màxima reguladora tot indicant

que l'únic ús que en els mateixos cossos s'hi pot executar és el d'albergar-hi elements
tècnics de l'edificació i instal.lacions.

Per les mateixes consideracions cal desestimar la sol.licitud de suspensió de l' executivitat
de l'acte administratiu atès que no es produeixen en cap cas danys d'impossible o dificil

recuperació.

ATÈS el que disposen els articles 21 de la Llei 7/85, de 2 d'abril Reguladora de les Bases
del Règim Local i 262 i concordants del Decret legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel que
s'aprova la Refosa dels Textos Legals vigents a Catalunya en matèria urbanística, aquesta
Alcaldia-Presidència, HA RESOLT:
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PRIMER. - DESESTIMAR en base a les condicions figurades a la part expositiva del

present Decret, el recurs de reposició interposat per Julio Selva Prieto, en representació de
l'entitat mercantil WORLD MANAGEMENT P.P. , S.L. i tanmateix com a rnandatari
autoritzat de la Sra. DOMINIQUE FOULETIER, contra Decret d'alcaldia de data 19
d'octubre de 1999.

SEGON.- DESESTIMAR per les mateixes consideracions adduïdes la sol.licitud de

suspensió de l'executivitat de l'acte administratiu recorregut.

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

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

- A la vila de Llançà, el tres d'abril del dos mil.

Vist l'informe emès per la Policia Local el dia 23 de març d'enguany, en el que consta

que la parceLla situada a la Carretera de Portbou núm. 14, propietat de COMERCIAL
PRECAL S.L., es troba plena de malesa amb alt perill i rise d'incendi.

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

condicions de seguretat, salubritat i ornat públic.

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

HARESOLT:

REQUERIR a COMERCIAL PRECAL S.L. perquè en el termini d'UN MES, a comptar
des de la data de rebuda de la notificació de la present resolució, procedeixi a netejar el
terreny situat a la Carretera de Portbou núm. 14.

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

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

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

/'
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D E e RE T.-

A la Vila de Llançà, a tres d'abril de l'any dos mil.

..

� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ IALTEMPORDÀI

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

l.- ÀREA D'HISENDA:

A proposta del Regidor Delegat d'Hisenda

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

es detallen:

- Pressupost Ajuntament 261.698 Pta.

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

l'Ajuntament de Llançà, en el lloc i la data abans indicats.
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DECRET.- A la vila de Llançà, a sis d'abril de dos mil.

VIST l'expedient que es tramita en relació amb la sol.licitud de Pere Colomer Cruañas en

representació de GRAN SOL MEDITERRANI, S.L. per a l'obertura d'un BAR
RESTAURANT situat a la Ctra. Bisbal a Portbou, Platja de Grifeu, i Vist l'informe de
l 'Enginyer Assessor municipal.

Aquesta Alcaldia HA RESOLT:

ATORGAR autorització provisional per a l'obertura d'un BAR RESTAURANT situat a la
Ctra. Bisbal a Portbou, Platja de Grifeu, al Sr. Pere Colomer Cruañas, en representació de
GRAN SOL MEDITERRANI, S.L. amb els següents condicionants:

Ir. La present autoritzacio s'atorga pel termini de SIS MESOS, transcorreguts els quals
s'entendrà definitivament caducada la llicència.

2n. Complir estrictament els horaris de tancament, així com les Ordenances Municipals
sobre sorolls.

3r. Fer efectiva la quantitat de 12.500 ptes. corresponent a la taxa per obertura provisional.

4t. Instal.lar la totalitat dels llums d'emergència i sistemes d'extinció d'incendis necessaris.

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

- A la vila de Llançà, el cinc d'abril del dos mil.

Vist l'informe emès per la Policia Local el dia 3 d'abril d'enguany, en el que consta que
al carrer Salmerón núm. 51 hi ha un terreny on han podat una figuera i juntament amb
les branques s'ha acumulat més restes vegetals amb gran perill d'incendi i proliferació
de rates.

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

condicions de seguretat, salubritat i ornat públic.

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

HARESOLT:

REQUERIR a la Sra. ANGELINA MORALES TELL perquè en el termini d'UN MES,
a comptar des de la data de rebuda de la notificació de la present resolució, procedeixi a

netejar el terreny situat al carrer Salmerón núm. 51

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

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

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

A la vila de Llançà, a sis d'abril de l'any dos mil.

En virtut del que disposen les Bases aprovades pel Ple de la Corporació, en data 27 de
desembre de 1999, que regeixen el concurs-oposició lliure i el concurs específic de
mobilitat interadministrativa, per a la provisió en propietat d'una plaça d'Agent de la
Policia Local per cadascun dels sistemes, i vistes les instàncies per prendre part a les
proves,

HE RESOLT

Primer.- APROVAR la següent llista:

a) concurs específic de mobilitat interadministrativa
aspirants admesos: Sr. José Julio Bernardo i Hita
aspirants exclosos: cap

b) concurs - oposició lliure:
aspirants admesos: Sr. Miquel Jiménez i Burgueño

Sr. Xavier González i García
Sr. Òscar Rodríguez i Benejam

aspirants exclosos, per no haver acreditat disposar del permís de conduir BTP
Sra. Beatriz Ventura i Merino
Sr. Pere Olivet i Aulet

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

PRESIDENT Titular:

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

REPRESENTANT DE L'ESCOLA DE POLICIA DE CATALUNYA

Titular:

Suplent:
Sr. Vicenç Ramírez i Díaz
Sr. Francesc Rojo i Ratero

REPRESENTANT DE LADIRECCIÓ GENERAL DE SEGURETAT CIUTADANA

Titular:

Suplent:
Sr. Jordi Frau i Carreras
Sra. Alícia de Peray i Bagés
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MEMBRES DE LA CORPORACIÓ DESIGNATS PER L'ALCALDIA

Titulars: Sf. Jaume Coll i Solà
Sf. Francesc Fàbrega i Bosch
Sf. Josep Serradell i Pacareu
Sf. Víctor Pagès i Giralt

Suplents:

CAP DE LA POLICIA LOCAL

Titular:
Suplent:

Sf. Jaume Simón i Argemir
Sf. Òscar Soler i Bosch

FUNCIONARI DE CARRERA DESIGNAT PEL PRESIDENT DE LA
CORPORACIÓ

Titular:

Suplent:
Sra. Anna Ribas i Bardera
Sr. Mateo Mancera i Peña

SECRETARI DEL TRIBUNAL

Titular:

Suplent:
Sra. Encarnació Mesquida i Paltré
Sra. Dolors Turn i Santigosa

ASSESSORS ESPECIALISTES DESIGNATS PEL PRESIDENT DE LA
CORPORACIÓ

Proves psicotècniques, Sf. Joan Carles Subirats i Baró
Exercici de català, Sra. Begoña Peña i Rubio
Exercici d'idiomes, Sra. M_lI Antònia Pagès i Mallol
Exercicis fisics, Sf. Emili Pereira i Oliveira

Tercer.- FIXAR com a data per a la constitució del Tribunal, el dimarts, dia 2 de maig
de 2000, a les 9 hores del matí, a la Casa Consistorial.
L'inici dels exercicis serà el mateix dia 2, a 2/4 de 10 del matí.

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

Ho mana i signa el Sf.JOSEP M. SALVATELLA i sUÑER, Alcalde-President de
l' Ajuntam nt de Llançà, en el lloc i data abans indicats, davant meu, el Secretari, que
e ifico.

��
�

�

Davant meu,
ECRETARI
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DEC RET .- A la vila de Llançà, el cinc d'abril del dos mil.

Vist l'escrit de la Comunitat de Propietaris de l'edifici Madral, situat al carrer Pablo
Picasso, en el que consta que en el terreny situat al carrer Rafael Estela núm. 29,
adjacent a l'edifici Madral, hi ha runa, plàstics i deixalles amb gran perill d'incendi i
proliferació de rates.

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

condicions de seguretat, salubritat i ornat públic.

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

REQUERIR a la RESIDÈNCIA DE LLANÇÀ perquè en el termini d'UN MES, a

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

netejar el terreny situat al carrer Rafael Estela núm. 29.

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

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

HARESOLT:

62

Davant meu,
ELSECRETARI

Ho mana i signa el Sr. Alcalde-President de l'Ajuntament de Llançà, davant meu, el
Secretari que certifico.
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DEC RET .- A la vila de Llançà, el sis d'abril del dos mil.

Vist l'informe emès per la Policia Local en data 27-3-2000, en el que consta que el solar
situat a l' Avinguda Europa núm. 22 en l'actualitat presenta un estat d'abandonament
total i la porta d'entrada està oberta, la qual cosa pot representar un perill per la
integritat fisica de les persones que hi accedeixin, així com pot donar lloc a la presència
al seu interior, principalment a les nits, de persones que podrien cometre actes il.lícits.

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

condicions de seguretat, salubritat i ornat públic.

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

HARESOLT:

REQUERIR a COMERCIAL PRECAL S.L. perquè en el termini de TRES DIES, a

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

tancar la porta d'entrada de forma segura del solar situat a l' Avinguda Europa núm. 22.

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

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

Ho mana i signa el Sr. Alcalde-President de l'Ajuntament de Llançà, davant meu, el
Secretari que certifico.
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D E e RE T.-

A la Vila de Llançà, l'onze d'abril de l'any dos mil.

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

L'

,._---
.... Davantmeu

ELSECRETARl

1.- ÀREA D'HISENDA:

A proposta del Regidor Delegat d'Hisenda

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

es detallen:

- Pressupost Ajuntament 325.801 Pta.

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

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

Registre d'Entitats Locals: 01170926
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DEC RET .

- A la vila de Llançà, el catorze d' abril del dos mil.

Vist l'informe emès per l' Arquitecte-Assessor Municipal en data 11 d'abril d'enguany,
en el que consta que després d'efectuar una inspecció ocular a la vivenda del carrer
Pizarro núm. 13 va constatar que hi havia filtracions provinents de la paret que limita
amb la propietat contigua, situada al carrer Pizarro núm. 15.

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

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

HARESOLT:

REQUERIR als Srs. BIENVENIDO COLL OLIVERAS, MANUEL VARGAS,
ANTONIO FERNÁNDEZ MUÑoz i ANDRÉ GABELlER, propietaris de la finca del
carrrer Pizarro núm. 15, perquè en el termini de QUINZE DIES, a comptar des de la
data de rebuda de la notificació de la present resolució, procedeixin a revisar la xarxa de
clavegueram que discorre paral.lela a la paret mitgera, a fi d'evitar les filtracions a la
finca veïna del carrer Pizarro núm. 13.

ADVERTIR als Srs. BIENVENIDO COLL OLIVERAS, MANUEL VARGAS,
ANTONIO FERNÁNDEZ MUÑoz i ANDRÉ GABELIER, que en el cas

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

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

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

Davant meu

EL SECRETARI,
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DECRET.-

Llançà, a disset d'abril de l' any dos mil.

S'han ingressat en el dipòsit municipal d'aquest Ajuntament els vehicles provinens
d'abandonament de les vies públiques municipals i que a continuació es detallen,
desconeixent-se la identitat i el domicili dels titulars, o en altre cas, després d'haver-se
requerit no han retirat el vehicle ni han formular cap al. legació dintre el termini
assenyalat

ATÈS els informes obrants a cadascun dels expedients i vist allò que es diposa en

l'article 71 del Reial Decret legislatiu 339/1990, de 2 de març, que regula el Text
articuylar de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat vial, aquesta
Alcaldia HA RESOLT:

Primer: COMUNICAR als titulars dels vehicles que a continuació es relacionen que han
estat traslladats al dipósit municipal.

Núm. Tipus Marca/Model Matricula!Núm. bastidoq
1 Turisme Toyota, Land Cruiser GE-2803-AF
2 "

Ford Escorpio 2.1 I 780-MPL-75
3 " Renault R-4 GE-4370-S
4 "

Peugeot 205 GI-3522-U
5 "

Ford Fiesta GE-8644-L
6 " Renault 5 GI-0326-S
7 Ciclomotor Vespino sense/82-C-I03309
8 "

Honda Sta.Coloma Gramanet Núm. 6746

Segon: DECARAR abandonats els vehicles relacionats anteriorment cas que els
interessats no procedeixin a la seva retirada del dipòsit municipal en el termini de
quinze dies des de la publicació del present anunci. La declaració d'abandonament
comportarà la de residu sòlid, en els termes previstos en la Llei 6/1993, de 15 de juliol,
Reguladora de residus, implicarà el seu immediat desballastament, procedint-se a la
alineació dels vehicles, sens perjudici de l'inici d'expedient sancionador en els termes

previstos en l'esmentada Llei 6/1993.

Tercer: DETERMINAR que els expedients resten a disposició dels interessats a les
oficines de la Policia Local situadas al carrer la Selva, núm. 17-19.

3801 81 - Fax 972 38 1258 - 17490 LLANÇÀ
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"DECRET.- A la vila de Llançà, a dinou d'abril de dos mil.

VIST l'informe emès per la Policia Local en data 14.04.2000 fent constar que a la Plaça de
l'Estació al costat nord de l'edifici de Renfe s'ha instaLlat una antena de telefonia mòbil
ERICSON per l'empresa AMENA, en data 13.04.2000, sense la preceptiva llicència

municipal i en virtud del que determina l'article 84 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común, aquesta Alcaldia HA RESOLT:

POSAR DE MANIFEST a l'empresa RETEVISIÓN MÓVIL, S.A. (AMENA), el

procediment iniciat sobre la legalitat urbanística, informant-lo que durant el termini de

quinze dies podran consultar l'expedient que es tramita per la suspensió d'obres

realitzades a la Plaça de l'Estació al costat nord de l'edifici de RENFE, i aLlegar i

presentar els documents que estimi pertinents.

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

Llançà, en eilloc 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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DEC RET .- A la vila de Llançà, a vint-i-sis d'abril de dos mil.

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

Ir. Per resolució de l'Alcalde de data 18.12.2000 va iniciar-se procediment sancionador
contra el Sr. Antonio Cortés Aparicio com a representant de la Sala de Festes Cuasar,perquè els dies i hores que figuren relacionats entre el 18.04.1999 i el 16.08.1999,l' emissió de música excedia els nivells autoritzats per les Ordenances de Policia i Bon
Govern, amb acumulació d'expedients i amb nomenament d'Instructor i Secretari.

2n. Per l'Instructor va formular-se Plec de Càrrecs per infracció de l'article 70 de
l'Ordenança de Policia i Bon Govern, article 48 de la Llei 3/1998 de 27 de febrer de la
intervenció integral de l'administració ambiental i article 95 del Decret 135/1999 pelqual s'aprova el seu Reglament, qualificada com a falta molt greu.

3r. En la proposta de resolució de l'Instructor es proposa una sanció de tancament dellocal amb suspensió de l'activitat fins que no s'hagin adoptat les mesures correctores
necessàries en el local.

4rt. ATÈS que per la Sra. M. Isabel ViI alta i Calaf, actuant en nom i representació de laSra. Josefa Burgos Bonavia s'ha presentat un escrit d'al.legacions, amb registred'entrada núm. 2077 manifestant que dona per reproduîdes les al.legacions del seuanterior escrit i manifestant la seva disconformitat amb la sanció proposada, i que al seu
judici procedeix imposar la sanció de tancament definitiu amb retirada de la llicència
municipal i sanció per import com a mínim d'un milió cinc-centes mil pessetes.Afegeix que sembla que l'Ajuntament ha oblidat la reincidència a que es fa referència ala proposta i al fet que hi ha una sanció de tancament de 3 mesos que fineix el proper 5de maig.

5è. ATÈS que el Sr. Antonio Cortés Aparicio ha presentat un escrit amb Registred'entrades núm. 2049 de data 25.04.2000 manifestant que en l'inspecció duta a terme
pels Serveis Tècnics Municipals a la Sala de Festes Cuasar el dilluns 17.04.2000, les
proves van esser totalment favorables al seu local, amb un marge per sota del permèsmolt considerable, per la qual cosa demana l'arxiu de tots els expedients contra el seulocal i després d'unes consideracions sobre les pèrdues económiques sofertes, comunicala intenció d'obrir les portes del seu local a partir del divendres dia 28.04.2000.

6è. ATÈS que declarada la caducitat de l'expedient sancionador incoat en data
15.06.1999 que imposava sanció de tancament de tres mesos, el Sr. Antonio Cortés
Aparicio ha mantingut fins avui la Sala de Festes tancada i sense activitat.

Av. Europa, núm. 37 - Tel. 972 38 01 81 - Fax 972381258 - 17490 LLANÇÀ
Registre d'Entitats Locals: 01170926
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21.02.2000, els fets que es determinen en el present expedient constitueixen una falta
molt greu d'acord amb l'article 70 de les Ordenances de Policia i Bon Govern, i article
48 de la Llei 3/1998 de 27 de febrer de la intervenció integral de l'administració
ambiental i article 95 del Decret 135/1999 pel qual s'aprova el seu reglament.

ATÈS que en l'informe de l'Enginyer Municipal de data 26 d'abril, pel qual s'analitza
el contingut de l'acta d'inspecció tècnica i medició de pressió sonora efectuades a la
Discoteca Cuasar, al domicili de la Sra. Josefa Burgos i al carrer Comte Jofre, es

proposen determinades mesures correctores.

VISTOS els articles 127 i següents de la Llei 30/1992 de 26 de novembre de RégimenJurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común,
modificada per la Llei 4/1999 de 13 de gener i article 20 del Real Decret i 1398/1993 de
4 d'agost , de Reglamento del Procedimiento para el ejercicio de la potestat
sancionadora, aquesta Alcaldia HA RESOLT:

PRIMER.- IMPOSAR al Sr. ANTONIO CORTÉS APARICIO ·la sanció de
TANCAMENT DEL LOCAL AMB SUSPENSIÓ DE L'ACTIVITAT fins no s'hagin
adoptat les mesures correctores necessàries en el local, les quals hauran d' esser

supervisades i informades favorablement pels Serveis Tècnics Municipals.
SEGON.- REQUERIR al Sr. ANTONIO CORTÉS APARICIO perquè en el termini
d'UN MES porti a terme les mesures proposades per l'Enginyer Municipal consistents
en:

a- Al'espai destinat a Pub, precintar ellimitador existent.
b- A l'espai destinat a Discoteca, col.locació d'un limitador per baixar la música a un

80% com a màxim del seu rendiment.
c- Aïllament de l'espai situat entre la paret de la Sala de Festes i l' edifici de la Sra.

Josefa Burgos.

TERCER.- ADVERTIR al Sr. ANTONIO CORTÉS APARICIO que fins no s'hagin
portat a terme les mesures correctores exposades anteriorment i hagin estat informades
pels Serveis Tècnics Municipals, el local hauría d'estar tancat amb suspensió de
l'activitat.

Ho mana i signa en Pere Vila i Fulcarà, Alcalde Accidental 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 381258 - 17490 LLANÇÀ
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D E e RE T.-

A la Vila de Llançà, a vint-i-cinc d'abril de l'any dos mil.

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

aquesta Alcaldia HA RESOLT:

1.- ÀREA D'HISENDA:

A proposta del Regidor Delegat d'Hisenda

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

es detallen:

- PressupostAjuntament 671.942 Pta.

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

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

Davantmeu
EL SEC TARI

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

A la Vila de Llançà, a tres de maig de l'any dos mil.

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

l.- ÀREA D'HISENDA:

A proposta del Regidor Delegat d'Hisenda

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

es detallen:

- Pressupost Ajuntament 228.804 Pta.

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

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

Davantmeu
ELSECRETARI

Av. Europa, núm. 37 - Tel. 972 38 01 81 - Fax 972 38 1258 - 17490 LLANÇÀ
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D E e RET. - A la vila de Llançà, el quatre de maig de dos mil.

VISTA l'acta de la Policia Local de data 15 d'abril d'enguany, aixecada pel motiu que
el Sr. Fidel Baus i Ayats va abocar runes i restes vegetals a la riera de VaIleta, al costat
on antigament hi havia l'anomenat "pont de fusta" al paratge ''Mare de Déu de
1 'Esperança".

VIST l'article 21 i següents de les Ordenances de Policia i Bon Govern, aquesta
Alcaldia, HA RESOLT:

REQUERIR al Sr. FIDEL BAUS i AYATS perquè en el termini màxim de tres dies
procedeixi a retirar les runes i restes vegetals abocades a la riera de Valleta.

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

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

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

Av. Europa, núm. 37 - Tel. 972 38 01 81 - Fax 972381258 - 17490 LLANÇÀ
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DECRET.- a LA Vila de Llançà, a cinc de maig de dos mil.

VIST el Decret d'aquesta Ale aldia de data 26.04.2000, i que en relació amb l'expedient
sancionador que es tramita, s'imposava al Sr. Antonio Cortés Aparicio la sanció de

tancament del local amb suspensió de l'activitats fins no s'adoptesin les mesures

correctores en ellocal, les qual havien d'esser supervisades i informades favorablement

pels Serveis Tècnics Municipals.

ATÈS que pel Sr. Antonio Cortés s'ha presentat un escrit fent constar que ha realitzat

les mesures requerides i a la vegada demana es practiquin les comprovacions
corresponents per part de l'Ajuntament.

VIST l'informe de l'Enginyer Tècnic municipal del dia 5.05.2000 en el que es fa

constar:

"En data d'avui, s'ha dut a terme una segona visita, en aquest cas de comprovació, de

la qual aquest tècnic que subscriu té a bé informar del següent:
1) S 'ha dut a terme elprecintat de I 'equip situat alpub.
2) S 'ha instal.lat un limitador de potència a la discoteca, deixant-se el precinte al 80

% de la seva capacitat.
3) S 'ha eliminat el contacte físic entre els dos edificis, consistent en un element

ceràmic que uneix les dues parets de l'edifici per la part superior i una paret de

totxana a lapart lateral.
"

ATÈS que segons es despren de l'informe anterior, el Sr.Antonio Cortés Aparicio ha

subsanat les deficiències per les qual va ésser requerit, aquesta Alcaldia HA RESOLT:

Primer: DONAR PER COMPLIMENTADA la sanció imposada al Sr. ANTONIO

CORTÉS APARICIO en el Decret de data 26.04.2000 de TANCAMENT DEL LOCAL

AMB SUSPENSIÓ DE L'ACTIVITAT de la Sala de Festes Cuasar per haver-se

adoptat les mesures correctores en el local proposades pel Tècnic municipal com a

condició prèvia a l'aixecament de la sanció imposada, amb arxiu de les actuacions.

Segon: MANIFESTAR al Sr. ANTONIO CORTÉS APARICIO que l'activitat haurà de

desenvolupar-se d'acord amb les determinacions de l'expedient d'atorgament de

llicència d'obertura i funcionament i mesures correctores imposades amb posterioritat,
així com ajustar-se a l'Ordenança municipal reguladora del soroll i les vibracions

aprovada definitivament en data 23.07.1999, Llei 3/1998 de 27 de febrer de la

intervenció integral de l'administració ambiental i el seu Reglament, Llei 10/1990, de

15 de juny, sobre policia de l'espectacle, les activitats recreatives i els establiments

públics i demés disposicions vigents d'aplicació.

��==Av. Europa, nú . 23801 81 - Fax 972381258 - 17490 LLANÇÀ
Registre d'Entitats Locals: 01170926
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D E e RET .- A la vila de Llançà, a nou de maig de dos mil.

VIST el Decret de data 22.02.2000 on es posen de manifest l'expedient instruit per realitzar
modificacions en les obres de construcció de vivendes al carrer L' Argilera, núm. l, sense

llicència municipal.

ATÈS que en el tràmit d'audiència pel Sr. José Francisco Ontiveros Arandes actuant en

nom i representació de l'Entitat RYDOR TRADE, S.L. en data 05.04.2000 ha presentat un

escrit d'al.legacions acompanyat de documents justificatius on es fa constar:

a) Vivenda l. Proposa com a solució enderrocar part de la peça a habitació grafiada en

vermell al plànol que acompanya de document núm. l. S'enderrocaria d'aquesta peça la
part grafiada en groc d'aquest mateix plànol. Això manté la línea de façana.

b) Vivenda 6. Proposa mantenir el porxo i el pilar que li serveix de sosteniment, amb
reducció de la glorieta en la mesura que queda grafiada al plànol que s'uneix al
document núm. 4 amb color vermell.

c) Vivenda 10. No s'ha fet cap modificació que incideixi en l'edificabilitat ni té cap
voluntat de fer-ho, per tant, demana deixar sense efecte la modificació sol.licitada en

data 14. 12. 1999.

VIST l'informe de l' Arquitecte Assessor Municipal on es fa constar:

1) En relació a la vivenda numo 1 acepta que s'han edificat sis metres de més i proposa
enderrocar uns dos metres quadrats, que és la part d 'habitació que sobresurt de la línea de la
façana. Aquesta proposta afirma que és possible tècnicament i a la vegada manté la línea de
façana.
De fet, aquesta proposta és possible i manté la línea de façana, però no s'enderroquen els
sis metres realitzats de més, per tant, no s'ajusta a la llicència concedida. Per tot això,
existeix el problema de que s'excedeix de l'edificabilitat en la planta pis, i amb la proposta
realitzada no es resol el problema.

Av. Europa, núm. 37 - Tel. 972 38 01 81 - Fax 97238 1258 - 17490 LLANÇÀ
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2) En la vivenda núm. 6 existia un cos d'edifici situat en la part central de la faç na sud i
han construït un porxo que arriba a la façana principal, i han disminuït el cos d'edifici
lateral.
En l'escrit s'afirma que el porxo no és una prolongació de façana sinó un element
decoratiu.

Per tot això, aquesta Alcaldia HA RESOLT:

PRIMERA.- SUSPENDRE com a mesura cautelar els actes d'edificació que l'entitat
RYDOR TRADE, S.L. realitza al carrer L' Argilera núm. 1 tota vegada que en la vivenda
núm. 1 s'han edificat sis metres de més, i per tant no s'ajusten a la llicència concedida ni
tampoc les obres s'ajusten a ordenances.

SEGON.- REQUERIR a RYDOR TRADE, S.L. perquè en el termini de DOS MESOS
legalitzi les obres realitzades, amb l'advertiment que si transcorre aquest termini sense
ajustar les obres a la legalitat, s'acordaria la demolició de les obres a costa dels interessats i
procediria a impedir-ne definitivament els usos a que donés lloc.

TERCER.- ESTIMAR les al.legacions a que fa referència l'habitatge núm. 6, acceptant-seel porxo construït com element decoratiu i en conseqüència, es deixa sense efecte la part del
Decret d'inici d'expedient de suspensió d'obres realitzades.

QUART.- DEIXAR sense efecte la part del Decret a que fa referència a l'habitatge núm.
10, per no haver-se procedit a la seva edificació i s'habitatge núm. 10, per no haver-se
procedit a la seva edificació i s'ha renunciat a realitzar aquesta modificació.

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

El Secretari

Av. Europa, núm. 37 - Tel. 972 38 01 81 - Fax 97238 1258 - 17490 LLANÇÀ
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DEC RET .- A la vila de Llançà, el nou de maig de dos mil.

Vist l'informe emès pel Coordinador d'Obres i Urbanisme en data d'avui, en el que

consta que la parcel.la situada al carrer Josep Coll núm. 2 b, propietat del Sf. JOSÉ

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

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

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

condicions de seguretat, salubritat i ornat públic.

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

HARESOLT:

REQUERIR al Sf. JOSÉ LÓPEZ PÉREZ, propietari de la finca del carrrer Josep Coll

núm. 2 b, perquè en el termini de QUINZE DJES, a comptar des de la data de rebuda de

la notificació de la present resolució, procedeixi a netejar l'esmentat terreny.

ADVERTIR al Sf. JOSÉ LÓPEZ PÉREZ, que en el cas d'incompliment del requerit,

procedirà a iniciar-se expedient per tal de fer-ho aquest Ajuntament pels corresponents

Serveis, o mitjançant la contractació amb una empresa, fent ús del sistema d'execució

subsidiària amb les despeses a càrrec del requerit.

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

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

Secretari que certifico.

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

EL SECRETARI,

Vist l'informe emès pel Coordinador d'Obres i Urbanisme en data d'avui, en el que
consta que la parcel.la situada al carrer Josep Coll núm. 2, propietat de la Sra. ANNA
LÓPEZ MONTALBÁN, es troba plena de malesa amb alt perill i rise d'incendi.

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

condicions de seguretat, salubritat i ornat públic.

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

HARESOLT:

REQUERIR a la Sra. ANNA LÓPEZ MONTALBÁN, propietària de la finca del carrrer

Josep Coll núm. 2, perquè en el termini de QUINZE DIES, a comptar des de la data de
rebuda de la notificació de la present resolució, procedeixi a netejar l'esmentat terreny.

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

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

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

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

- A la vila de Llançà, el nou de maig de dos mil.

Vist l'informe emès pel Coordinador d'Obres i Urbanisme en data d'avui, en el que
consta que la parceLla situada al carrer L 'Era núm. 7, propietat de la Sra. CARME
GIRBAL GIFRE, es troba plena de malesa amb alt perill i rise d'incendi.

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

condicions de seguretat, salubritat i ornat públic.

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

HARESOLT:

REQUERIR a la Sra. CARME GIRBAL GIFRE, propietària de la finca del carrrer

L'Era núm. 7, perquè en el termini de QUINZE DIES, a comptar des de la data de
rebuda de la notificació de la present resolució, procedeixi a netejar l'esmentat terreny.

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

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

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

Av. Europa, núm. 37 - Tel. 972 38 01 81 - Fax 972 38 1258 - 17490 LLANÇÀ
Registre d'Entitats Locals: 01170926
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DEC RET. - A la vila de Llançà, el deu de maig de dos mil.

VISTA l'acta d'inspecció ocular aixecada per la Policia Local en data 8-5-00, en relació
amb les queixes formulades per alguns veïns a conseqüència de les molèsties causades

pel cant de diversos galls que es troben en un terreny situat al carrer Pujolar núm. 8

d'aquest municipi.

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

REQUERIR al Sr. PRIMITIVO PÉREZ VARA, propietari del terreny situat al carrer

Pujolar núm. 8, per tal que immediatament a la rebuda del present escrit procedeixi a

retirar els galls que té a l'esmentat terreny, a fi de no molestar els veïns.

ADVERTIR al Sr. PRIMITIVO PÉREZ VARA que en cas d'incompliment del requetit,
s'iniciarà el corresponent expedient sancionador.

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

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

Davant meu

EL SECRETARI,

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

- A la vila de Llançà, el deu de maig de dos mil.

HARESOLT:

Vista l'acta aixecada per la Policia Local el dia 8 de maig d'enguany, en el que consta

que en el terreny situat al carrer Comte Jofre núm. 11, propietat del Sr. PRIMITIVO
PÉREZ VARA, s'hi aboquen terres sense la preceptiva llicència municipal.

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

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

condicions de seguretat, salubritat i ornat públic.

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

REQUERIR al Sr. PRIMITIVO PÉREZ VARA, propietari del terreny situat al carrer

Comte Jofre núm. 11, 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 tota la terra abocada
a l'esmentat terreny.

ADVERTIR al Sr. PRIMITIVO PÉREZ VARA, 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



DEC RET. - A la vila de Llançà, el deu de maig de dos mil.
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� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ) 8í

VISTA l'acta de la Policia Local de data 21 d'abril d'enguany referent a un gos,
propietat del Sr. Jean René Brunon, el qual córre deslligat per diversos carrers d'aquest
munrcipi.

VIST l'article 16è. de les Ordenances de Policia i Bon Govern, aquesta Alcaldia, HA
RESOLT:

REQUERIR al Sr. JEAN RENÉ BRUNON, per tal que immediatament a la rebuda del
present escrit procedeixi a dur el gos de la seva propietat proveït de corretja o cadena i
collar.

ADVERTIR al Sr. JEAN RENÉ BRUNON que en cas d'incompliment del requetit,
s'iniciarà el corresponent expedient sancionador.

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

L'ALCALDE, Davant meu

EL SECRETARI,

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

DEC RET .- A la vila de Llançà, a onze de maig de dos mil.

D'acord amb 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, posi's de
manifest als interessats Sra. Marta Negre Tramunt, Srs. Xavier i David Suñer Escriche,
Joaquim M. Figa Imbert, Antonio Margarits Sagrera i Dolors Ymbert Barris el procediment
tramitat a conseqüència de la sol.licitud per la declaració d'estat ruinós de l'edifici situat al
carrer Unió, múm. 7.

En el termini de DEU DIES els interessats podran al.legar i presentar els documents i

justificacions que estimin pertinents.

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

Llançà, en el lloc i data abans indicats, davant meu, el Secretari, que dono fe. L'ALCALDE.
Davant meu, El Secretari. Rubricats

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

- A la vila de Llançà, el quinze de maig de dos mil.

Vist l'informe emès pel Coordinador d'Obres i Urbanisme en data d'avui, en el que

consta que en el rec que limita amb l'edifici "Titànic", situat al carrer Gardissó núm. 22,

hi ha restes de material d'obra procedent de la construcció de l'esmentat edifici.

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. ELADIO RODRIGUEZ CARMONA, constructor de l'edifici situat

al carrer Gardissó núm. 22, perquè en el termini de QUINZE DIES, a comptar des de la

data de rebuda de la notificació de la present resolució, procedeixi a netejar el rec que

limita amb l'edifici "El Titànic".

ADVERTIR al Sf. ELADIO RODRIGUEZ CARMONA, que en el cas d'incompliment
del requerit, procedirà a iniciar-se expedient per tal de fer-ho aquest Ajuntament pels

corresponents Serveis, o mitjançant la contractació amb una empresa, fent ús del

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

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

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

Secretari que certifico.

Davant meu,
ELSECRETARI

Av. Europa, núm. 37 - Tel. 972 38 01 81 - Fax 972 38 1258 - 17490 LLANÇÀ
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DEC RET: A la Vila de Llançà, a setze de maig de dos mil.

VISTA la proposta del Tribunal qualificador de les proves selectives realitzades en data
2 de maig d'enguany, per cobrir mitjançant concurs específic de mobilitat
interadministrativa una plaça d'agent de la Policia Local, integrat a l'escala
d'Administració Especial- Subescala Policia, aquesta Alcaldia HA RESOLT:

Primer- NOMENAR al Sr. JOSÉ JULIO BERNARDO HITA funcionari de carrera en

propietat d'aquest Ajuntament, com a Agent de la Policia, integrat a l'escala
d'Administració Especial, subescala Policia.

Segon- NOTIFICAR la present resolució a l'interessat, el 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,
EL SECRETARI

Av. Europa, núm. 37 - Tel. 972 38 01 81 - Fax 972 38 1258 - 17490 LLANÇÀ
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4D> AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (AlTEMPORDÀ)

D E e RE T.-

A la Vila de Llançà, a quinze de maig de l'any dos mil.

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

1.- ÀREA D'HISENDA:

A proposta del Regidor Delegat d'Hisenda

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

es detallen:

- Pressupost Ajuntament 429.201 Pta.

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

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

Davant meu

ELSECRETARI

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

Atès que el regidor delegat d'Ensenyament i Cultura d'aquest Ajuntament, Sr. LLUIS
SOLÀ i VERDAGUER, es troba absent del Municipi per assumptes personals, aquesta
Alcaldia HA RESOLT:

DELEGAR a favor del Tinent d'Alcalde d'aquest Ajuntament, Sr. PERE YaA i
FULCARÀ, la representació de l'AJUNTAMENT al CONSELL ESCOLAR DEL CEIP
POMPEU FABRA, en la sessió que es celebrarà en el CoLlegi Públic Pompeu Fabra el
proper dia 19 de maig d'enguany.

Ho mana i signa el Sr. Alcalde, a Llançà a disset de maig de dos mil.

L'
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"D E CRE T. - A la vila de Llançà, a dinou de maig de dos mil.

D'acord amb l'informe emès per l'Enginyer Assessor Municipal en data 10.04.2000, així
com l'informe emès per la Direcció General d'Emergències i Seguretat Civil, Brigada de
Girona del Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya de data 2 de maig de
2000, en relació amb l'obertura d'una PERRUQUERIA I ALTRES TRACTAMENTS
DE BELLESA al carrer Ebre, núm. 9, del qual n'és titular ANTONIA LARA
CABELLO.

DECRETO:

ATORGAR llicència municipal per l'OBERTURA I FUNCIONAMENT d'una
PERRUQUERIA al Carrer Ebre, núm. 9, el titular de la qual n'és ANTONIA LARA
CABELLO pel fet d'haver-se complert els requisits i adoptat les mesures correctores

propassades.

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 1258 - 17490 LLANÇÀ
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DEC RET .

- A la vila de Llançà, a dinou de maig de dos mil.

VIST l'expedient que es tramita en relació amb la suspensió dels actes d'edificació
realitzats per l'empresa CANIGÓ INVERSIONES y OBRA, S.L. al carrer Canigó, 15

(Exp. 56/1998).

ATÈS que d'acord amb el Decret d'aquesta Alcaldia de data 19.10.1999 es varen suspendre
els actes d'edificació que fa l'esmentada empresa al carrer Canigó, 15, ahora que es

requeria perquè retallessin els voladissos corresponents a l'edificació de l'expedient
56/1998 en els termes que indiquessin els serveis tècnics municipals.

VIST l'escrit presentat per Fernando Campillo Perez en representació de la societat
CANIGÓ INVERSIONES y OBRA, S.L. de data 10 de maig de 2000, R.E. núm. 2363, on

demana que s'aixequi la suspensió d'obres referent a l'expedient 56/1998 per tal de poder
prosseguir amb les obres, i VIST l'informe de l'Arquitecte Assessor Municipal de data 15

de maig de 2000, aquesta Alcaldia HA RESOLT:

AIXECAR la suspensió dels actes d'edificació que l'empresa CANIGÓ INVERSIONES y

OBRA, S.L. realitza al carrer Canigó, 15, condicionant a que abans d'acabar els interiors i
les façanes del bloc, s'hauran de tallar els voladius del carrer Canigó tal i com consten en

els plànols que s 'han aportat.

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

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

Av. Europa, núm. 37 - Tel. 972 38 01 81 - Fax 972 38 1258 - 17490 LLANÇÀ
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DEC RET .- A la vila de Llançà, a vint-i-tres de maig de dos mil.

VIST l'informe emès per l'Arquitecte Assessor municipal en data 09.05.2000, on fa constar

que l'obra qpe realitzen ALAIN TOMAS i FRANÇOISE TOMAS, situada al carrer

Garrotxa, núm. 6, no s'ajusta al projecte autoritzat per la Comissió de Govern de data

15.06.1999, ja que el forjat de la planta pis és més alt en relació al carrer, 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
HARESOLT:

POSAR DE MANIFEST a FRANCESC BUENAVENTURA PONS en representació de
ALAIN TOMAS i FRANÇOISE TOMAS, el procediment iniciat sobre la legalitat
urbanística, informant-los que durant el termini de quinze dies podran consultar l'expedient
que es tramita per la suspensió d'obres realitzades i aLlegar i presentar els documents que
estimin pertinents.

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

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

L' EL SECRETARI,

Av. Europa, núm. 37 - Tel. 972 38 01 81 - Fax 972 38 1258 - 17490 LLANÇÀ
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DEC RET .- A la vila de Llançà, a vint-i-tres de maig de dos mil.

VISTES les actes de medició de presió sonora del dia 11/10/1999 realitzades a la
Fusteria del Sr. Francesc Barceló Guanter, situada al carrer Olot, 4, per tal de
determinar els sorolls provinents de l'esmentada activitat, aquesta Alcaldia HA
RESOLT:

PRIMER.- INICIAR expedient sancionador al Sr. FRANCESC BARCELÓ GUANTER

per determinar la responsabilitat en que hagi pogut incòrrer a conseqüència de les actes

de presió sonora de la Policia Local del dia i hores que a continuació es relacionen, per
l'emissió de sorolls provinents de l'activitat de Fusteria:

DIA
--

HORA laMESURA rMESURA
1l.10.1999 18,05 - 18,10 60,9 - 55,2 79,9 - 68,2
11.10.1999 18,15 - 18,20 74,5 -71,0 77,5 -71,3
1l.10.1999 18,30 - 18,40 69,6 - 63,9 55,1 - 45,7

SEGON.- Designar instructor de l'expedient al senyor JOSEP SERRADELL i
PACAREU i Secretària a la senyora Sílvia Tabernero Jódar, Regidor i Auxiliar
Administrativa respectivament d'aquest Ajuntament, als quals serà notificat en forma

legal aquest nomenament i també es notificarà a les persones inculpades als efectes de
recusació si creu que hi ha causes legítimes per fer-ho.

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

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

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

,

AJUNTAMENT DE LLANÇA (ALT EMPORDÀ)
91

VISTES les actes de medició de presió sonora dels dies 27 i 29108/99 i 5, 11 i 12/09/99
fent constar que el volum de la música de la Sala de Festes Cuasar excedeix els nivells
autoritzats per les Ordenances municipals, aquesta Alcaldia HA RESOLT:

PRIMER.- INICIAR expedient sancionador al Sr. ANTONIO CORTÉS APARICIO per
determinar la responsabilitat en que hagi pogut incòrrer a conseqüència de les actes de
presió sonora de la Policia Local dels dies i hores que a continuació es relacionen, per
l'emissió de música de la Sala de Festes Cuasar.

DIES HORES
27.08.99 3.00
27.08.99 3.35
29.08.99 3.00
29.08.99 3.25
05.09.99 3.20
05.09.99 3.25
11.09.99 3.70
12.09.99 3.30

SEGON.- DISPOSAR l'acumulació de les actes relacionades anteriorment per
considerar que guarden identitat substancial i intima conexió.

TERCER.- Designar instructor de l'expedient al senyor JOSEP SERRADELL i
PACAREU i Secretària a la senyora Sílvia Tabernero Jódar, Regidor i Auxiliar
Administrativa respectivament d'aquest Ajuntament, als quals serà notificat en forma
legal aquest nomenament i també es notificarà a les persones inculpades als efectes de
recusació si creu que hi ha causes legítimes per fer-ho.

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

Av. Europa, núm. 37 - Tel. 972 38 01 81 - Fax 972 38 1258 - 17490 LLANÇÀ
Registre d'Entitats Locals: 01170926
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DEC RET .- A la vila de Llançà, a vint-i-quatre de maig de dos mil.

El Secretari

VIST l'informe emès per l'Arquitecte Assessor municipal en data 09.05.2000, on fa constar

que a la finca del carrer Bassegoda, núm. 16 s'han realitzat obres en la zona de retranqueix
dels 3 metres, consistents en la instal.lació d'una uralita triangular i la construcció d'una
barbacoa amb elements annexes, sense la corresponent llicència municipal, i Vist el que
determina l'article 84 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común, aquesta Alcaldia
HARESOLT:

POSAR DE MANIFEST als veïns afectats, Srs. JOAN GENOVART BAYO, JEAN

DECLERQ, CHRISTIAN LAURENT, JOSEPH RAYMOND GARCIA i MICHELL

SALLE, el procediment iniciat sobre la legalitat urbanística, informant-los que durant el
termini de quinze dies podran consultar l'expedient que es tramita per la suspensió d'obres
realitzades i aLlegar i presentar els documents que estimin pertinents.

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

Llançà, en elUoc i data al principi assenyalat, davant meu, el Secretari que certifica.

Av. Europa, núm. 37 - Tel. 972 38 01 81 - Fax 972 38 1258 - 17490 LLANÇÀ
Registre d'Entitats Locals: 01170926
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DEC RET .- A la vila de Llançà, a vint-i-quatre de maig de dos mil.

VIST l'informe emès per l'Arquitecte Assessor municipal en data 13.03.2000, on fa constar

que a la vivenda del Sf. Yannick CERTENAIS al carrer Ripollès, núm. 18 s'estan realitzant
uns arcs i parets varies dins del retranqueix dels 3 metres sense la corresponent llicència
municipal, i Vist el que determina l'article 84 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de

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

POSAR DE MANIFEST al Sf. yANNICK MARCEL CERTENAIS, el procediment iniciat
sobre la legalitat urbanística, informant-los que durant el termini de quinze dies podran
consultar l'expedient que es tramita per la suspensió d'obres realitzades i aLlegar i

presentar els documents que estimin pertinents.

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

Llançà, en el lloc i data al principi assenyalat, davant meu, el Secretari que certifica.
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D E e RET .- A la vila de Llançà, a vint-i-quatre de maig de dos mil.

VIST l'informe emès per l'Arquitecte Assessor municipal en data 13.03.2000, on fa constar

que a la vivenda del Sr. AMADEO MAll..LET al carrer Ripollès, núm. 18 s'ha realitzat una

paret de tanca més alta de l,S metres sense la corresponent llicència municipal, i Vist el que
determina l'article 84 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común, aquesta Alcaldia
HARESOLT:

POSAR DE MANIFEST al Sr. AMADEO MAll..LET, el procediment iniciat sobre la

legalitat urbanística, informant-los que durant el termini de quinze dies podran consultar
l'expedient que es tramita per la suspensió d'obres realitzades i aLlegar i presentar els
documents que estimin pertinents.

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

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

Av. Europa, núm. 37 - Tel. 972 38 01 81 - Fax 972 381258 - 17490 LLANÇÀ
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Ho mana i signa el Sr. Alcalde-President de l'Ajuntament de Llançà, davant meu, el
Secretari que certifico.

..

� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

DEC RET .- A la vila de Llançà, el vint-i-quatre de maig de dos mil.

Vist l'informe emès pel Coordinador d'Obres i Urbanisme en data d'avui, en el que
consta que la parceLla situada al CI Roger de Flor núm. 19 cantonada CI Pintor
Termella núm. 14, propietat de la Sra. JOANA CASTELLÓ CALSINA, es troba plena
de malesa i trastos abandonats, la qual cosa representa un gran perill i rise d'incendi.

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

condicions de seguretat, salubritat i ornat públic.

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

HARESOLT:

REQUERIR a la Sra. JOANA CASTELLÓ CALSINA, perquè en el termini de
QUINZE DIES, a comptar des de la data de rebuda de la notificació de la present
resolució, procedeixi a netejar la parceLla situada al carrer Roger de Flor núm. 19
cantonada CI Pintor Termella núm. 14.

ADVERTIR a la Sra. JOANA CASTELLÓ CALSINA, 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.
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"D E CRE T.- A la vila de Llançà, a trenta-u de maig de dos mil.

96

D'acord amb l'informe emès per l'Enginyer Assessor Municipal en data 30.05.2000, així

com l'informe emès per la Direcció General d'Emergències i Seguretat Civil, Brigada de

Girona del Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya de data 5 de maig de

2000, en relació amb l'obertura d'una CARNISSERIA al carrer Castellar, 20, del qual
n'és titular PERE sÁNCHEZ MARCHANTE.

DECRETO:

ATORGAR llicència municipal per l'OBERTURA I FUNCIONAMENT d'una

CARNISSERIA al Carrer Castellar. 20, el titular de la qual n'és PERE sÁNCHEZ
MARCHANTE 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."

L'ALCALDE
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DECRET.-

(ln
:;t I

A Llançà, a trenta de maig de dos mil.

Pel Sf. FERNANDO CASTILLO CARRASCO, funcionari d'aquest Ajuntament,
adscrit al servei de la Policia Local amb la categoria d' Agent s'ha sol.licitat la
concessió d'excedència voluntària per interés particular.

ATÈS que l'esmentat funcionari pertany a la plantilla d'aquest Ajuntament des de l'any
1990 i vistos l'article 29.3, c) de la Llei 30/1984 de 2 d'agost de Meusres per a la
Reforma de la Funció Pública, articles 193 i següents de Decret 214/1990, de 30 de
juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals i article
86 del Decret 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un Text únic dels

preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública,
aquesta Alcaldia HA RESOLT:

Primer: CONCEDIR l'excedència voluntària per interés particular al Sr. FERNANDO
CASTILLO CARRASCO, funcionari de carrera d'aquest Ajuntament, pel termini de
DOS ANYS, a partir del dia l.mf.2000.

Segon: FER CONSTAR que d'acord amb la normativa vigent, no es produeix reserva

de plaça i durant el temps que duri la situació d'excedència no s'abonaran retribucions
ni es computarà a efectes de promoció, triennis i drets passius ..

Tercer: De la present resolució se'n donarà compte al Registre de personal als efectes

procedents.
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DECRET.-

A la Vila de Llançà, a trenta de maig de dos mil.

VISTA la proposta delTribunal qualificador de les proves selectives realitzades en data
2 de maig d'enguany, per cobrir mitjançant concurs-oposició una plaça d'agent de la
Policia Local, integrat a l'escala d'Adminstració Especial - Subescala Policia, aquesta
Alcaldia HA RESOLT:

Primer: NOMENAR al Sr. MIQUEL JIMENEZ BURGUEÑO, funcionari en

pràctiques d'aquest Ajuntament com a Agent de la Policia, integrat a l'escala
d'Administració especial, subescala Policia.

Segon: Per adquirir la condició de funcionari de carrera en propietat, el funcionari en

pràctiques haurà de superar el curs selectiu de l'Escola de Policia de Catalunya i superar
també el període de pràctiques professionals al municipi de sis mesos.

Tercer: NOTIFICAR la present resolució a l'interessat, el qual haurà de prendre
possessió del seu càrrec en el termini màxim d'un mes, des de la data de rebuda 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:
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DEC RET .- A la vila de Llançà, el trenta-un de maig de dos mil.

Vist l'informe emès pel Coordinador d'Obres i Urbanisme en data d'avui, en el que
consta que l'hort situt a la Salanca Garrutx, propietat de la Sra. FRANCISCA ROIG
ESTELA, es troba ple de malesa, la qual cosa representa un gran perill i rise d'incendi.

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

condicions de seguretat, salubritat i ornat públic.

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

HARESOLT:

REQUERIR a la Sra. FRANCISCA ROIG ESTELA, perquè en el termini de QUINZE.
DIES, a comptar des de la data de rebuda de la notificació de la present resolució,
procedeixi a netejar l'hort situat a la Salanca Garrutx, referència cadastral 2405104.

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

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

Ho mana i signa el Sf. Alcalde-President de l'Ajuntament de Llançà, davant meu, el
Secretari que certifi o.
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DEC RET .

- A la vila de Llançà, el primer de juny de dos mil.

Vist l'informe emès pel Coordinador d'Obres i Urbanisme en data d'avui, en el que
consta que la parcel.la situada al CI Nicolás Salmerón núm. 44, propietat del Sr.
PAULINO TRIADÚ OLLER, es troba plena de malesa, la qual cosa representa un gran
perill i rise d'incendi.

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

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

HARESOLT:

REQUERIR al Sr. PAULINO TRIADÚ OLLER, perquè en el termini de QUINZE·
DIES, a comptar des de la data de rebuda de la notificació de la present resolució,
procedeixi a netejar la parceLla situada al carrer Nicolás Salmerón núm. 44.

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

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

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

Davantmeu,
ELSECRETARI
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DEC RET .- A la vila de Llançà, el primer de juny de dos mil.

Vist l'informe emès pel Coordinador d'Obres i Urbanisme en data d'avui, en el que
consta que la parcel.la situada al CI Nicolás Salmerón núm. 44, propietat del Sr.

ALBERTO sÁNCHEZ ELIAS, es troba plena de malesa, la qual cosa representa un

gran perill i rise d'incendi.

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

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

condicions de seguretat, salubritat i ornat públic.

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

HARESOLT:

REQUERIR al Sr. ALBERTO sÁNCHEZ ELIAS, perquè en el termini de QUINZE
DIES, a comptar des de la data de rebuda de la notificació de la present resolució,
procedeixi a netejar la parcel.la situada al carrer Nicolás Salmerón núm. 44.

ADVERTIR al Sr. ALBERTO sÁNCHEZ ELIAS, que en el cas d'incompliment del

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

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

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

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

Secretari que certifico.

Davant meu,
ELSECRETARI
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DECRET. - A la vila de Llançà, a sis de )"n� de dos mil.

1024Y> AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

VISTES les actes de medició de presió sonora corresponent al dia 20.05.2000 aixecades
per la Policia Local de Llançà a la Sala de Festes Cuasar i en el domicili de la Sra.
Josefa Burgos al Carrer Comte Jofre, 12 i carrer Olot, 4 respectivament, donant com a

resultat de nivells de pressió sonora equivalent de 47 i 42,2 a la Sala de Festes i de 60 i

31,8 en el domicili de la Sra. Burgos.

ATÈS que en l'escrit tramès pel Sotsinspector en Cap de la Policia, ampliant les actes
aixecades la nit del 20 al 21 de maig d'enguany, es fa constar entre altres coses que es

varen donar uns valors anormalment alts i que no varen esser suficientment contrastades
al no haver-se fet cap altre prova complementària, la qual cosa dóna lloc a la possibilitat
d'una errada involuntària en el maneig de l'aparell sonometric, aquesta Alcaldia HA
RESOLT:

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

DECLARAR la invalidesa de l'acta model 01 feta a l'interior del domicili de la Sra.
Josefa Burgos el dia 20 de maig d'enguany a les 3,45 hores per no tenir totes les
garanties suficients com per esser tinguda en compte.
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"D E CRE T.- A la vila de Llançà, a nou de juny de dos mil.

D'acord amb l'informe emès per l'Enginyer Assessor Municipal en data 07.06.2000, així
com l'informe emès per la Direcció General d'Emergències i Seguretat Civil, Brigada de
Girona del Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya de data 5 de maig de
2000, en relació amb l'obertura d'un BAR CERVESERIA al carrer Ebre, 12, del qualn'és titular ENCARNACIÓN RUIZ GARCIA.

DECRETO:

ATORGAR llicència municipal per l'OBERTURA I FUNCIONAMENT d'un BAR
CERVESERIA al Carrer Ebre, 12, el titular de la qual n'és ENCARNACIÓN RUIZ
GARCIA 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 insta1.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."
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"D E CRE T. - A la vila de Llançà, a dotze de juny de dos mil.

D'acord amb l'informe emès per l'Enginyer Assessor Municipal en data 09.06.2000, així
com l'informe emès per la Direcció General d'Emergències i Seguretat Civil, Brigada de
Girona del Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya de data Il de maig de
2000, en relació amb l'obertura d'un BAR al carrer Castellar, 86, del qual n'és titular
CATALINA CERVERA TAMBORERO.

DECRETO:

ATORGAR llicència municipal per l'OBERTURA I FUNCIONAMENT d'un BAR al
Carrer Castellar, 86, el titular de la qual n'és CATALINA CERVERA TAMBORERO 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 insta1.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."

El Secretari
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"D E e RET .- A la vila de Llançà, a catorze de juny de dos mil.

Vist el Decret de data 19.04.2000, on es posava de manifest l'expedient instruit per haver
instal.lat una antena de telefonia mòbil a la Plaça de l 'Estació sense la preceptiva llicència
municipal per part de l'empresa RETEVISIÓN MÓVIL, S.A..

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

Primer.- ORDENAR a l'empresa RETEVISIÓN MÓVIL, S.A., perquè en el termini màxim
de vint dies procedeixi a retirar l'antena de telefonia mòbil que té instal.lada a la Plaça de
l'Estació, fins a deixar-ho al seu estat original.

.

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

impedir-ne els usos a què donés lloc.

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

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

- A la vila de Llançà, a catorze de juny de dos mil.

VISTA la sol.licitud efectuada per RETEVISIÓN xróvn, S.A. de data 09.05.2000 on

demanen llicència d'obres per a la instal.lació d'una estació base de telefonia mòbil a la
zona de 1 'Estació de Renfe.

VIST l'acord de la Comissió de Govern de data 29.05.2000 on es denega la llicència
d'obres per instal.lar una estació base fixa per a telefonia mòbil a la zona de l'estació de
Renfe.

VISTOS els informes de la Policia Local de dates 26.05.2000 i 05.06.2000 on fan constar la
realització d'obres i instal.lació d'antena a la zona de l'Estació de Renfe per part de
RETEVISIÓN MÓva, S.A. sense la preceptiva llicència municipal

Per tot lo exposat anteriorment, aquesta Alcaldia HA RESOLT:

PRIMER.- REQUERIR a RETEVISIÓN xróvn, S.A. perquè d'acord amb el que estableix
l'article 254.1 del Decret legislatiu 1/90, de 12 de juliol pel quel s'aprova la refosa de textos

legals vigents a Catalunya en matèria urbanística, en el termini de DOS MESOS comptats
des de la recepció de la notificació del present decret, procedeixi a retirar l'antena fixa de
telefonia mòbil instal.lada a la Plaça de l'Estació, tota vegada que les obres realitzades
infrigeixen l'acord adoptat pel Ple de l' Ajuntament en data 19.04.2000, de suspensió de
llicències per a instal.lacions de radiocomunicacions en tot el terme municipal.

SEGON.- De no executar-se la retirada de l'esmentada antena, se'l requerirà novament

perquè la retiri, que de no complir-se, ho portarà a terme l'Ajuntament amb despeses a

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

Ho mana i signa en Josep M. Salvatella i Suñer, Alcalde-President de l'Ajuntament de
Llançà, en eilloc i data al principi assenyalats, 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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"D E CRE T.- A la vila de Llançà, a quinze de juny de dos mil.

D'acord amb l'informe emès per l'Enginyer Assessor Municipal en data 15.06.2000, així
com l'informe emès per la Direcció General d'Emergències i Seguretat Civil, Brigada de
Girona del Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya de data 8 de juny de

2000, en relació amb l'obertura d'un EDIFICI DE SERVEIS al MOLL JORDI CANAL

s/n, del qual n'és titular Francesc Fàbrega Bosch en representació de CLUB NÀUTIC
LLANÇÀ.

DECRETO:

Primer.- ATORGAR llicència municipal per l'OBERTURA I FUNCIONAMENT
d'un EDIFICI DE SERVEIS al Moll Jordi Canal, s/n, el titular del qual n'és CLUB
NÀUTIC LLANÇÀ pel fet d'haver-se complert els requisits i adoptat les mesures

correctores propossades.

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."

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

DEC RET .- A la vila de Llançà, el setze de juny de dos mil.

Vist l'informe emès pel Coordinador d'Obres i Urbanisme en data d'avui, en el que
consta que l'hort, situat al Polígon 4 ParceLla 19, propietat de MAR GR! S.A., s'ha
tancat i al mateix temps s'ha tancat el camí públic que dóna accés a altres horts.

Aquesta Alcaldia, HA RESOLT:

REQUERIR al Sr. MarceLlià Navarra, en representació de MAR GRI S.A., perquè en

el termini de TRES DIES, a comptar des de la data de rebuda de la notificació de la
present resolució, procedeixi a restablir el camí públic al seu estat originari.

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

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

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

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

- A la vila de Llançà, el setze de juny de dos mil.

Vist l'informe emès pel Coordinador d'Obres i Urbanisme en data d'avui, en el qu
consta que a la calçada de l'Avgda. Mestral núm. 3-7 hi ha dipositat divers material
d'obra provinent de l'edifici en construcció promogut pel Sr. ELADIO RODRIGUEZ
CARMONA.

VIST l'article 21 de les Ordenances de Policia i Bon Govern, aquesta Alcaldia,

HARESOLT:

REQUERIR al Sr. ELADIO RODRIGUEZ CARMONA, perquè ABANS DEL DIA 30
DE JUNY d'enguany, procedeixi a netejar la calçada de l' Avinguda Mestral núms. 3-7.

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

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

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

L'ALCALDE,

Av. Europa, núm. 37 - Tel. 972 38 01 81 - Fax 972 38 1258 - 17490 LLANÇÀ
Registre d'Entitats Locals: 01170926
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DEC RE T.- A la vila de Llançà, el vint de juny de dos mil.

VISTA l'acta de la Policia Local de data 7-6-2000, fent constar que a les 7 hores varen

observar que davant del núm. 46 de l'Avgda. Europa, hi havia un gos que circulava
sense morrió i sense cap tipus d'identificació, el qual molestava a una persona.

ATÈS que el propietari del gos resulta ser el Sf. Jean René Brunon amb domicili al
carrer La Torre núm. 2, el qual ja ha estat avisat en anteriors ocasions.

VISTOS els articles 15 a 20 i 30 a 31 de les Ordenances de Policia i Bon Govern,
aquesta Alcaldia,

HARESOLT:

APERCEBRE al Sf. JEAN RENE BRUNON per tal que adopti les mesures necessàries
per tal que quan el gos circuli per la via pública vagi proveït de morrió i subjectat
mitjançant corretja, cadena o collar amb placa de control sanitari i de registre.

ADVERTIR al Sf. JEAN RENE BRUNON que l'incompliment del present decret,
prèvia la tramitació del corresponent expedient, obligarà a l'aplicació de sancions
previstes al'article 31 de les Ordenances de Policia i Bon Govern.

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

Davant meu

EL SECRETARI,

Av. Europa, núm. 37 - Tel. 972 38 01 81 - Fax 972 38 1258 - 17490 LLANÇÀ
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DEC RE T.- A la vila de Llançà, el vint-i-un de juny de dos mil.

VIST l'escrit presentat pel Sr. JOSEP COMPANY i MOLAR, en representació de

RESIDENCIAL PLATJA FARELLA S.A, de data 17-06-00, Registre d'Entrada núm.

3224, soLlicitant llicència de primera utilització de l'edifici de 7 habitatges i garatges
situat al carrer De l'Olivar.

VIST l'informe favorable emès pel Coordinador d'Obres en data 21 dejuny d'enguany.

Aquesta Alcaldia,

HARESOLT:

CONCEDIR al Sr. JOSEP COMPANY i MOLAR, en representació de RESIDENCIAL

PLATJA FARELLA S.A, llicència municipal de primera utilització de l'edifici de 7

habitatges i garatges situat al carrer De l'Olivar, expedient 175/98.

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

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

Secretari que certifico.

Av. Europa, núm. 37 - Tel. 972 38 01 81 - Fax 972 38 1258 - 17490 LLANÇÀ
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DEC RE T.- A la vila de Llançà, el vint de juny de dos mil.

î 1 2

VISTA l'acta de la Policia Local de data 6-6-2000, fent constar que a les 21:40 h es

varen observar que pels voltants del carrer Olot hi havia un gos que circulava sense

corretja ni morrió.

ATÈS que el propietari del gos resulta ser la Sra. JOSEFA BURGOS BONAVIA amb
domicili al carrer Olot núm. 4.

VISTOS els articles 15 a 20 i 30 a 31 de les Ordenances de Policia i Bon Govern,
aquesta Alcaldia,

HARESOLT:

APERCEBRE a la Sra. JOSEFA BURGOS BONAVIA per tal que adopti les mesures

necessàries per tal que quan el gos circuli per la via pública vagi proveït de morrió i

subjectat mitjançant corretja, cadena o collar amb placa de control sanitari i de registre.

ADVERTIR a la Sra. JOSEFA BURGOS BONAVIA que l'incompliment del present
decret, prèvia la tramitació del corresponent expedient, obligarà a l'aplicació de
sancions previstes a l'article 31 de les Ordenances de Policia i Bon Govern.

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 38 1258 - 17490 LLANÇÀ
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DEC R E T.- A la vila de Llançà, el vint de juny de dos mil.

VISTA l'acta de la Policia Local de data 9-6-2000, fent constar que a les 14 hores v

observar que en el carrer Castellar hi havia un gos que circulava sense morrió i se e

corretja, el qual va estar a punt d'ocasionar un accident i la caiguda d'un home amb
bicicleta.

ATÈS que la propietària del gos resulta ser la Sra. MERCÈ GARRIGA nMÉNEz amb
domicili al carrer Roger de Llúria núm. 4, la qual ja ha estat avisada en anteriors
ocasions.

VISTOS els articles 15 a 20 i 30 a 31 de les Ordenances de Policia i Bon Govern,
aquesta Alcaldia,

HARESOLT:

APERCEBRE a la Sra. MERCÈ GARRIGA nMÉNEZ per tal que adopti les mesures

necessàries per tal que quan el gos circuli per la via pública vagi proveït de morrió i
subjectat mitjançant corretja, cadena o collar amb placa de control sanitari i de registre.

ADVERTIR a la Sra. MERCÈ GARRIGA nMÉNEZ que l'incompliment del present
decret, prèvia la tramitació del corresponent expedient, obligarà a l'aplicació de
sancions previstes a l'article 31 de les Ordenances de Policia i Bon Govern.

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 38 1258 - 17490 LLANÇÀ
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"DECRET.- A la vila de Llançà, a vint-i-dos de juny de dos mil.

VIST l'escrit de la Sra. Anna Pujol Puigvehí i 18 signants més, en relació amb la instal.lació
d'una caixa de llums en zona verda a la zona de Grifeu i vist l'informe emès per
l'Arquitecte Assessor municipal on fa constar que l'esmentada instal.lació s'ha realitzat
sense la preceptiva llicència municipal i en virtud del que determina l'article 84 de la Llei

30/1992, de 26 de novembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, aquesta Alcaldia HA RESOLT:

POSAR DE MANIFEST a l'empresa HIDROELÈCTRICA DE L'EMPORDÀ, el

procediment iniciat sobre la legalitat urbanística, informant-lo que durant el termini de

quinze dies podran consultar l'expedient que es tramita per la suspensió d'obres

realitzades, i al.legar i presentar els documents que estimi pertinents.

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

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

El Secretari

Av. Europa, núm. 37 - Tel. 972 38 01 81 - Fax 972 38 12 58 - 17490 LLANÇÀ
Registre d'Entitats Locals: 01170926
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DEC RET .- A la vila de Llançà, el vint-i-tres de juny de dos mil.

Vist l'informe emès pel Coordinador d'Obres i Urbanisme en data d'avui, en el que
consta que a l'habitatge situat al carrer Colón núm. 4, propietat del Sr. FRANCISCO

VÁZQUEZ RODRÍGUEZ, hi ha una canal de recollida d'aigües pluvials que no arriba

fins a terra, la qual cosa provoca que quan plou l'aigua cau a sobre la gent que passa pel
carrer.

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

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

condicions de seguretat, salubritat i ornat públic.

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

HARESOLT:

REQUERIR al Sr. FRANCISCO VÁZQUEZ RODRIGUEZ, perquè en el termini de

QUINZE DIES, a comptar des de la data de rebuda de la notificació de la present
resolució, procedeixi a allargar la canal de recollida d'aigües pluvials de la vivenda del

carrer Colón núm. 4 per tal que arribi fins a terra.

ADVERTIR al Sr. FRANCISCO VÁZQUEZ RODRIGUEZ, que en el cas

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

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

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

Secretari que certifico.

Av. Europa, núm. 37 - Tel. 972 38 01 81 - Fax 972 38 1258 - 17490 LLANÇÀ
Registre d'Entitats Locals: 01170926
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"D E CRE T.- A la vila de Llançà, a vint-i-vuit de juny de dos mil.

D'acord amb l'informe emès per l'Enginyer Assessor Municipal en data 26.06.2000, així
com l'informe emès per la Direcció General d'Emergències i Seguretat Civil, Brigada de
Girona del Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya de data 2 de maig de

2000, en relació amb l'obertura d'un local de VENDA DE MENJAR PREPARAT a I'Av.

Mestral, 7, del qual n'és titular LUISA PEREZ MARTÍNEZ.

DECRETO:

ATORGAR llicència municipal per l'OBERTURA I FUNCIONAMENT d'un local de
VENDA DE MENJAR PREPARAT a l'Av. Mestral, 7, el titular de la qual n'és LUISA
PEREZ MARTINEZ 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, is'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."

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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VIST l'informe emès pels Serveis Tècnics municipals en data 30.06.2000, fent constar

que en les obres de construcció d'un edifici plurifamiliar a la Ctra. Port de la Selva, 35,
hi ha instal.lada una grua, sense que per part de la propietat s'hagi aportat la
documentació corresponent.

Per tot això, aquesta Alcaldia HA RESOLT:

REQUERIR al Sf. Rafael Benages Cort: en representació de la societat 1150, S.A.

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

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

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

muntatge fins a deixar-la en perfecte estat de funcionament.
3. Assegurança de responsabilitat civil per un import mínim de 50.000.000 de pessetes.

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

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

Av. Europa, núm. 37 - Tel. 9723801 81 - Fax 972 38 1258 - 17490 LLANÇÀ
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VIST l'informe emès per la Policia Local en data 12.06.2000 i vist l'informe emès
serveis tècnics municipals, fent constar que en les obres de construcció de dos blocs
d'habitatges i garatges al carrer de l'Olivera, el promotor de la qual n'és
RESIDENCIAL PLATJA FARELL� S.A.� hi ha instalJada una _grua, sense que per
part de la propietat s'hagi aportat la documentació corresponent.

Per tot això, aquesta Alcaldia HA RESOLT:

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

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

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

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

El Secretari

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

Av. Europa, núm. 37 - Tel. 972 38 01 81 - Fax 972381258 - 17490 LLANÇÀ
Registre d'Entitats Locals: 01170926



Josep M. Sal tella i Suñer Narcís Subirats i Reynal

<!D> AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALT EMPOROÀ)

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

Resolucions de l'Alcaldia, que comprèn des del 4 de gener al 3 O de juny de l' any 2000.

Llançà, a 30 de juny de 2000.

EL SECRETARI,

----'-
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