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

Decrets de l'Alcaldia, amb numeració correlativa, des del dia 3 de juliol fins al dia 26 de

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

segell de la Corporació.
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� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ) �S'4-� (;¡��
DEC RET .- A la vila de Llançà, el tres de juliol de dos mil. �/� .

I.. A t\ G
_----Vist l'informe emès pel Coordinador d'Obres i Urbanisme en data d'avui, en él que

consta que a la vorera de l'Avgda. Mestral núm. 9 hi ha un cartell publicitari del
habitatges de l'edifici en construcció promogut pel Sr. ELADIO RODRIGUE
CARMONA, situat a l'Avinguda Mestral núms. 3-7.
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VIST l'article 10 del Reglament de Disciplina Urbanística, del qual resulta que els
propietaris de terrenys, urbanitzacions, edificacions i rètols, hauran de tenir-los en
condicions de seguretat, salubritat i ornat públic.

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

HARESOLT:

REQUERIR al Sr. ELADIO RODRIGUEZ CARMONA, perquè en el termini de TRES
DIES, a comptar des de la data de rebuda de la notificació de la present resolució,
procedeixi a retirar el cartell publicitari situat a l'Avinguda Mestral núm. 9.

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.

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

Llançà, a cinc de juliol de dos mil.

VIST l'informe de la Policia Local de Llançà de data 4.07.2000 que copiat en la seva

part necessària diu el següent:

"Que al costat dret del carrer EMPORD.À en tram que no té sortida, s 'observa que hi

ha un terreny al costat de l'edifici "Empordà" tancat amb tanques d'obra en una

longitud de 30 metres i en el que es guarda material de construcció.

Que l'entrada d'accés al terrenyes mitjançant una tanca lligada amb cadenes i a la

qual hi ha col.locada una placa de gualpermanent d'aquest Ajuntament número 278.

Que a la mateixa tanca esmentada hi ha un rètol amb la tnscrtpciá construccions

JOSEP SALVATi COMAS. Tel. 607168653.

Que alfinal del carrer Empordà i subjecte a dos taulons de fusta hi ha un rètol la vora

inferior del qual està a uns 2 '50 metre del terra.

Que el rètol contè les inscripcions "NOVA PROMOCIÓ .ÀllCS" "VIVENDES I

PARQUINGS DE 2 a TRES HABITACIONSA PARTIR DE 11.000.000 PIES. Empresa:
COM-SAL S.L. Tel. 619378366.

Que per reservar I 'entrada a I 'esmentat lloc s 'ha col.locat a dos metres de la vorada i

enfront de la tanca dos bidos petits de pintura d'un 50 litres ple de formigó i un piquet
al mig de cadascun d 'ells el qual estant units entre ells per una cinta, a una distància

de 4 metres un de I 'altre, la qual cosa impedeix I 'estacionament de vehicles. . ....

"

ATÈS que consultats els antecedents obrants en aquestes dependències resulta:

a) Que no te llicència municipal per la col.locació en l'esmentat lloc de cap placa de

gual permanent per part d'aquest Ajuntament.
b) Que no te llicència per a la col.locació del rètol.

c) Que no te llicència per ocupació de la via pública
d) Que no te llicència municipal d'obres.

Vistos els artieles 98 a 102 del Decret 1179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el

Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals i artiele 1 delReal Decret

2187/1978, de 23 de juny, 'pel qual s'aprova el Reglament de Disciplina Urbanística pel
desenvolupament i aplicació de la Llei sobre Règim del Sòl i Ordenació Urbana, aquesta

Alcaldia HA RESOLT:

Primer: REQUERIRa Sr. JOSEP SALVAT i COMAS i a l'empresa COM-SAL, S.L.,

perquè en el termini de TRES DIES procedeixi a retirar els elements colocats al carrer

Empordà sense llicència municipal, esmentats en l'informe de la Policia local, es a dir:

1) La placa de gual.
2) El rètol

3) Els bidons.
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Segon: ADVERTIR als efectes previstos en l'article 95 de la Llei 30/1992, de 26

novembre, de règim juridic de les Administracions públiques i del procedim
administratiu comú al Sr. JOSEP SALVAT i COMAS i a l'empresa COM-SAL, S.

que en cas d'incompliment del present requeriment es procedirà a l'execució forçosa de

l'acte, i pels els Serveis municipals es retiraran els elements referits, amb despeses al

seu càrrec, sens perjudici d'inici d'expedient sancionador i altres mesures que resultin

d'aplicació.

...

AJUNTAMENT DE LLANÇA (ALT EMPORDÀ)

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

Secretari que certifico.

Davant meu:

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



Llançà, sis de juliol de dos mil.

� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

DECRET

VIST l'expedient que es tramita a instància de la Sra. Marta Negre Tramunt actu t en

nom propi i en representació de la seva mare Montserrat Tramunt Llaó, nua propietària i
usufructuària respecticament de l'edifici situat al carrer Unió, núm. 7, acompanyat de
l'informe-certificació de l'Aparellador Joan Ma Pau Negre, sol.licitant l'inici de

l'expedient de declaració de l'estat ruïnós de l'esmentat immoble. A la instància es

relacionen els llogaters de l'edifici i s'indica que cal considerar com a interessat a la
veïna confrontant Sra. Maria Escarpenter.

ATÈS que, posat de manifest l'expedient als moradors i titulars de drets real, s'ha
presentat un escrit d'al.legacions per part dels Srs. Xavier i David Suñer Escriche,
adjuntant informe de l' Arquitecte Sr. Enric Bayona Prats en el qual s'informa sobre
l' estat de l'edifici, la rehabilitació exterior, rehabilitiació interior, cost de la rehabilitació

total, valor de mercat de l'edifici i conclou dient que el cost de rehabilitació és molt
inferior al50 % del cost actual de l'edifici, per tant mai es pot dir que hi ha una ruïna

econòmica de l'immoble; i que en no haver detectat cap esquerda de les parets
estructurals, ni cap cairat en perill de caure, mai es pot parlar de ruïna fisica de
l'immoble.

ATÈS que per l'Arquitecte Assessor Municipal en data 25.04.2000 s'ha emés un

dictament fent constar els desperfectes observats i la valoració de les obres de reparació
i conclou indicant que considera que l'edifici en qüestió té un cost de reparació
sensiblement inferior al50 % del valor de mercat actual de l'edifici i per això considera

que no existeix en aquest cas, ruïna econòmica de l'immoble.

ATÈS que s'ha demanat a la Sra. Marta Negre Tramunt l'ampliació d'informació sobre
el nom complert i domicili de la Sra. Maria Escarpenter, la qual figura en la relació de

persones interessades en l'expedient i no consta empadronada ni figura com a titular de

cap finca en aquest Municipi.

ATÈS que prèvia a la resolució de l'expedient, s'ha posat de manifest novament

l'expedient instruït als interessats, havent-se presentat per part dels sol.licitants un escrit

per part de la Sra. Marta Negre Tramunt (Registre d'Entrades 2.805) i un altre escrit per
part dels Srs. Xavier i David Suñer Escriche (Registre d'Entrades 2.853).

ATÈS que en l'escrit d'al.legacions de la Sra. Marta Negre Tramunt es demanen
informes complementaris, especialment pericial de l'Arquitecte Municipal completant
l'emès el 25.04.2000 amb les partides que falten, afegint l'import d'honoraris,
llicències, taxes i impostos i aplicant el coeficient reductor per antiguitat, es declari la
ruïna econòmica de l'edifici en superar el cost de reparació el 50 % del seu valor de
mercat.

ATÈS que en l'escrit d'al.legacions dels Srs. Xavier i David Suñer Escriche es

ratifiquen en l'escrit d'al.legacions de data 7.03.2000 i que en el supòsit que tingués
que fer-se a l'immoble obres que impliquin el desallotjament temporal de la finca,

Registre d'Entitats Locals: 01170926
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AJUNTAMENT DE LLANÇA (ALT EMPORDÀ)

ATÈS que en data 4.07.2000 per l'Arquitecte Assessor Municipal s'ha emès un nouinforme que textualment diu: "Leído el escrito de alegaciones presentado por la Sra.Marta Negre Tramunt, presentada en este ayuntamientio el dia 27 de maayo de 2000,
con na de registro de entrada 2.805, y señalando que al redactar el certificado se
conocia el estado actual de los bajos del edificio por haberlos visitado, me reafirmo enel contenido de miprimer informe relativo al caso que nos ocupa.

Vist l'article 253 del Decret legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel qual s'aprova la refosa
de textes legals vigents a Catalunya en matèria urbanística, i 23 del Real Decreto
2187/1978, de 23 de juny, pel qual s'aprova EL Reglamento de Disciplina Urbanística,aquesta Alcaldia HA RESOLT:

Primer: DECLARAR que no hi ha situació de ruïna en l'immoble situat al carrer Uniónúm. 7, d'acord amb el dictament emés per l' Arquitecte Assessor Municipal, perconsiderar que l'edifici en qüestio té un cost de reparació sensiblement inferior al50 %del valor de mercat actual de l'edifici i per això considera que no existeix en aquest cas,ruïna econòmica de l'immoble.

Segon: ORDENAR a les propietàries Sres. MARTA NEGRE TRAMUNT i
MONTSERRAT TRAMUNT LLAO l'execució de les obres per tal de mantenir la
seguretat, salubritat i ornat públics de l'esmentat immoble, d'acord amb el contingut del'informe de l' Arquitecte Assessor municipal i que a continuació es transcriu:
"Las humedades de la cubierta son debidas a mala conservación de la misma. Para su
reparación deberían de tratarse los puntos perimetrales i los encuentros con elementos
verticales i protegerlos con la realización de un mimbel. La caja de escalera debe de
revocarse i pintarse.
En las golfas debería de evitarse la entrada de pájaros y reparar las vigas rotas.En fachada deben de repararse las bajantes y proceder al repicado, revoco i pintado dela misma. También debe de procederse a la reparación de la cornisa.
Las humedades de capilaridad deben de tratarse mediante la aplicación de técnicas
especiales. Las hay físicas y químicas. Con electrodos a con tratamientos de pintura yaumentando la ventilación y calefacción sin humedad en los mismos.
De los cuatro pisos existentes, he visitado tres y en principio no necesitan ningún tipode obra, sólo pequeños repasos de conservación. "

Tercer: FIXAR un termini de DOS MESOS per miciar els treballs expressats enl' apartat anterior.

AR la present resolució als propietaris i a tots els qui han estat part en

er. 972 38 01 81 - Fax 972 38 1258 - 17490 LLANÇÀ
Registre d'Entitats Locals: 01170926



DEC RET.- A la vila de Llançà, a sis de juliol de dos mil.
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<0> AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀI

VIST l'escrit de la Comunitat de Propietaris del carrer Ebre, núm. 10 on es queixen de
les olors de cuina provinents del Bar que hi ha en els baixos de l'edifici, VIST l'informe
emès per l'Enginyer Assessor municipal de data 3 de juliol d'enguany, on manifesta
que en l'esmentada activitat cal instal.lar un tub d'extracció d'aire des de la campana
extractora fins com a mínim un metre per sobre del sostre de l'edifici, 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:

PRIMER.- REQUERIR a la Sra. ENCARNACIÓN RUIZ GARCIA com a titular. de
l'activitat de BAR CERVESERIA situat al carrer Ebre, 12, perquè en el termini màxim
de quinze dies porti a terme les mesures proposades per 1 'Enginyer municipal
consistents en:

- instal.lació d'un tub d'extracció d'aire des de la campana extractora fins com a

mínim un metre per sobre del sostre de I' edifici.

SEGON.- ADVERTIR a la Sra. ENCARNACIÓN RUIZ GARCIA que fins tant no

s'instal.lin les mesures proposades per l'Enginyer, s'haurà d'abstindre d'utilitzar la
cuina per preparar aliments que desprenguin fortes olors.

TERCER.- En cas d'incompliment del requerit anteriorment en el termini assenyalat, es

procedirà a iniciar expedient per clausura dels elements que incompleixen la normativa.

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 381258 - 17490 LLANÇÀ
Registre d'Entitats Locals: 01170926
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"D E CRE T.- A la vila de Llançà, a set de juliol de dos mil.

D'acord amb l'informe emès per l'Enginyer Assessor Municipal en data 03.07.2000, 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 BAR RESTAURANT al Carrer Verge del Carme,
4, del qual n'és titular CARLOS CIVIT REALP.

DECRETO:

ATORGAR llicència municipal per l'OBERTURA I FUNCIONAMENT d'un BAR
RESTAURANT al CI Verge del Carme, 4, el titular de la qual n'és CARLOS CIVIT
REALP 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 3801 81 - Fax 972 38 1258 - 17490 LLANÇÀ
Registre d'Entitats Locals: 01170926
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DECRET

No havent-se formulat reclamacions ni al.legacions contra el Projecte de

Llar d'Infants a la zona d' equipaments de Les Esplanes, segons certificació

del Secretari de la Corporació, l'aprovació inicial de l'esmentat projecte
queda elevada a definitiva, de conformitat amb l'acord de l'Ajuntament Ple

de data 5 de maig d'enguany.

Llançà, 7 de juliol de 2000

LDE

Josep M. Salvatella 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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DECRET

�27

No havent-se formulat reclamacions ni al.legacions contra el Projecte

d' enllumenat públic de la zona de la VaIleta, segons certificació del

Secretari de la Corporació, l'aprovació inicial de l'esmentat projecte queda
elevada a defmitiva, de conformitat amb l'acord de l'Ajuntament Ple de

data 5 de maig d' enguany.

Llançà, 7 de juliol de 2000

L' ALCALDE

Josep M. Salvatella 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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� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ IALTEMPORDÀI

Llançà, 7 de juliol de 2000

L' ALCALDE

No havent-se formulat reclamacions ni al.legacions contra el Projecte de

vial d'accés a la Llar d'Infants, zona esportiva i Plaça de Les Esplanes,

segons certificació del Secretari de la Corporació, l'aprovació inicial de

l'esmentat projecte queda elevada a definitiva, de conformitat amb l'acord

de l'Ajuntament Ple de data 5 de maig d' enguany.

Josep M. Salvatella 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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DECRET

No havent-se formulat reclamacions ni al.legacions contra el Projecte
d'enllumenat públic del vial d'accés a la Llar d'Infants, zona esportiva i

Plaça de Les Esplanes, segons certificació del Secretari de la Corporació,

l'aprovació inicial de l'esmentat projecte queda elevada a definitiva, de

conformitat amb l'acord de l'Ajuntament Ple de data 5 de maig d'enguany.

Llançà, 7 de juliol de 2000

L' ALCALDE

Josep M. Salvatella 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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� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀI

Davant meu,

Codi:2704103

o E e RET: A la vila de Llançà, tretze de juny del dos mil.

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

de l'any pasat i l'informe emès pel Coordinador d'Obres i Urbanisme, en el que consta que la parceLla situada

en el: CARRER RAFAEL ESTELA N° 31.

PROPIETAT DEL Sr: MAGI,TURU PASTALLE

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

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

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

HA RESOLT:

REQUERIR al senyoria MAGI ,TURU PASTALLE 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 situat en el carrer RAFAEL ESTELA N° 31

ADVERTIR al senyor-a, MAGI TURU PASTALLE que en el cas d'incompliment
del requerit procedirà a iniciar-se expedient per tal de fer-lo aquest Ajuntament pels co-rresponents Serveis, o

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

del requerit.

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

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

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



DEC RET .

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

..

� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

Vista l'acta d'inspecció ocular efectuada per la Policia Local en data 29-06-0 , en la
que consta que un pi que es troba al carrer Arnau de Vilanova núm. 6, propietat del Sr.
AMADEO CUSPINERA ROCA, amb les branques de la part superior malmeten el
teulat de la propietat veïna, així com el mateix es troba inclinat amb rise i perill de caure
i causar desgràcies personals.

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

condicions de seguretat, salubritat i ornat públic.

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

HARESOLT:

REQUERIR al Sr. AMADEO CUSPINERA ROCA, perquè en el termini de TRES
DIES, a comptar des de la data de rebuda de la notificació de la present resolució,
procedeixi a tallar el pi situat al carrer Arnau de Vilanova núm. 6.

ADVERTIR al Sr. AMADEO CUSPINERA ROCA, 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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Codi:3106203

SANT. JOAN LES FONTS

D E e RET: A la vila de Llançà, tretze de juny del dos mil.

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

de l'any pasat i l'informe emès pel Coordinador d'Obres i Urbanisme, en el que consta que la parceLla situada

en el: CARRER LA COMA N° 71.

PROPIETAT DEL Sr: JOSEP Ma ,ROS SERRAT

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

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

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

HA RESOLT:

REQUERIR al senyorIa JOSEP Ma ,ROS SERRAT 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 situat en el carrer LA COMA N° 71

ADVERTIR al senyor-a, JOSEP Ma ROS SERRAT que en el cas d'incompliment
del requerit procedirà a iniciar-se expedient per tal de fer-lo aquest Ajuntament pels co-rresponents Serveis, o

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

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

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

L'ALCALDE, Davant meu,

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



q]> AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀI

Codi:2930220

LLANÇÀ

o E e RET: A la vila de Llançà, tretze de juny del dos mil.

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

de l'any pasat i l'informe emès pel Coordinador d'Obres i Urbanisme, en el que consta que la parcel.la situada

en el: CARRER VALLESPI N° 12.

PROPIETAT DEL Sr: JOAN ,SALVAT SOLER

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

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

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

HA RESOLT:

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

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

netejar l'esmentat terreny situat en el carrer VALLESPI N° 12

ADVERTIR al senyor-a, JOAN SALVAT SOLER que en el cas d'incompliment
del requerit procedirà a iniciar-se expedient per tal de fer-lo aquest Ajuntament pels co-rresponents Serveis, a

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

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

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

Davant meu,L'ALCALDE

Registre d'Entitats Locals: 01170926

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

1 34

Codi:2930220

LLANÇÀ

D E e RET: A la vila de Llançà, tretze de juny del dos mil.

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

de l'any pasat i l'informe emès pel Coordinador d'Obres i Urbanisme, en el que consta que la parceLla situada

en el: CARRER VALLESPI N° 12.

PROPIETAT DEL Sr: JOAN ,SALVAT SOLER

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

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

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

HA RESOLT:

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

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

netejar l'esmentat terreny situat en el carrer VALLESPI N° 12

ADVERTIR al senyor-a, JOAN SALVAT SOLER que en el cas d'incompliment
del requerit procedirà a iniciar-se expedient per tal de fer-lo aquest Ajuntament pels co-rresponents Serveis, o

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

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

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

Registre d'Entitats Locals: 01170926

Davant meu,

Av. Europa, núm. 37 - Tel. 972 38 01 81 - Fax 972 38 1258 - 17490 LLANÇÀ
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<0> AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

Codi:3795112

LlANÇÀ

D E e RET: A la vila de Llançà, tretze de juny del dos mil.

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

de l'any pasat i l'informe emès pel Coordinador d'Obres i Urbanisme, en el que consta que la parcel.la situada
en el: CARRER RIBAGORSA N° 1.

PROPIETAT DEL Sr: FRANCIS ,VIVES

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

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

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

HARESOLT:

REQUERIR al senyoria FRANCIS ,VIVES perquè en el termini de dos

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

netejar l'esmentat terreny situat en el carrer RIBAGORSA N° 1

ADVERTIR al senyor-a, FRANCIS VIVES que en el cas d'incompliment
del requerit procedirà a iniciar-se expedient per tal de fer-lo aquest Ajuntament pels co-rresponents Serveis, o

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

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

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

Davant meu,

Av. Europa, núm. 37 - Tel. 972 38 01 81 - Fax 972 38 1258 - 17490 LLANÇÀ
Registre d'Entitats Locals: 01170926
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4D> AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

Codi:3511303

LLANÇÀ

136

o E e RET: A la vila de Llançà, tretze de juny del dos mil.

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

de l'any pasat i l'informe emès pel Coordinador d'Obres i Urbanisme, en el que consta que la parceLla situada

en el: CARRER ROGER DE FLOR N° 20.

PROPIETAT DEL Sr: ,HOTEL GOLETA S. L

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

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

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

HARESOLT:

REQUERIR al senyoria ,HOTEL GOLETA S. L 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 situat en el carrer ROGER DE FLOR N° 20

ADVERTIR al senyor-a, HOTEL GOLETA S. L que en el cas d'incompliment
del requerit procedirà a iniciar-se expedient per tal de fer-lo aquest Ajuntament pels co-rresponents Serveis, o

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

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

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

Av. Europa, núm. 37 - Tel. 972 38 01 81 - Fax 972 381258 - 17490 LLANÇÀ

Davant meu,

Registre d'Entitats Locals: 01170926



HERONGATE, BRENlWOOD,ESS
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� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

Codi:2722101

o E e RET: A la vila de Llançà, tretze de juny del dos mil.

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

de l'any pasat i l'informe emès pel Coordinador d'Obres i Urbanisme, en el que consta que la parceLla situada
en el: CARRER GIRONA N° 8.

PROPIETAT DEL Sr: DEREK ,CROll

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

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

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

HA RESOLT:

REQUERIR al senyoria DEREK ,CROll 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 situat en el carrer GIRONA N° 8

ADVERTIR al senyor-a, DEREK CROll que en el cas d'incompliment
del requerit procedirà a iniciar-se expedient per tal de fer-lo aquest Ajuntament pels co-rresponents Serveis, o

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

COMPlEIXI'S la resolucíó anterior i notifiqui's en forma legal a I'interesat.

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

Davant meu,

Av. Europa, núm. 37 - Tel. 972 38 01 81 - Fax 972381258 - 17490 llANÇÀ
Registre d'Entitats Locals: 01170926
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� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

Codi:3028103

D E e RET: A la vila de Llançà, tretze de juny del dos mil.

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

de l'any pasat i l'informe emès pel Coordinador d'Obres i Urbanisme, en el que consta que la parcel.la situada

en el: CARRER ROSSELLO N° 3.

PROPIETAT DEL Sr: JOSE ANTONIO ,LLARIO FERRER

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

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

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

HA RESOLT:

REQUERIR al senyoria JOSE ANTONIO ,LLARIO FERRER 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 situat en el carrer ROSSELLO N° 3

ADVERTIR al senyor-a, JOSE ANTONIO LLARIO FERRER que en el cas d'incompliment
del requerit procedirà a iniciar-se expedient per tal de fer-lo aquest Ajuntament pels co-rresponents Serveis, o

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

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

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

Av. Europa, núm. 37 - Tel. 972 38 01 81 - Fax 972 38 1258 - 17490 LLANÇÀ
Registre d'Entitats Locals: 01170926
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� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)
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"DECRET. - Aja vila de.Llançà, a catorze de juliol de dos mil.

VIST l'informe emès per la Policia Local en data 14.07.2000 on manifesten que s'estan
realitzant obres d' instal.lació d 'un cobert d'alumini a la terrassa de l' àtic de l'edifici situat
al carrer Ametllers, 5 propietat del Sr. Francesc Xavier Parera Suliba 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'interessat Sr. FRANCESC XAVIER PARERA SmIBA, 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.

Av. Europa, núm. 37 - Tel. 972 38 01 81 - Fax 972381258 - 17490 LLANÇÀ
Registre d'Entitats Locals: 01170926
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� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

DEC RET .

- A la vila de Llançà, el divuit de juliol de dos mil.

Vist l'informe emès pel Coordinador d'Obres i Urbanisme d'aquest Ajuntament en data
d'avui, en el que consta que al carrer Andorra núm. 4 hi ha una barraca d'obres el sostre

de la qual està molt malmès, la qual cosa representa un rise i perill de caure i causar

desgràcies personals.

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 ZARINA VACANCES S.L., perquè en el termini de TRES DIES, a

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

reparar o treure el sostre de la barraca d'obres situada al carrer Andorra núm. 4

ADVERTIR a ZARINA VACANCES 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.

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)

D E e RE T.-

A la Vila de Llançà, a divuit de juliol 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 917.927 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
ECRETARI

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

Codi:3104118

BARCELONA

o E e RET: A la vila de Llançà, tretze de juny del dos mil.

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

de l'any pasat i l'informe emès pel Coordinador d'Obres i Urbanisme, en el que consta que la parcel.la situada

en el: CARRER JOAQUIN VERDAGUER N° 15.

PROPIETAT DEL Sr: RAFAEL ,SUAREZ MALATS

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

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

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

HARESOLT:

REQUERIR al senyoria RAFAEL ,SUAREZ MALATS 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 situat en el carrer JOAQUIN VERDAGUER N° 15

ADVERTIR al senyor-a, RAFAEL SUAREZ MALATS que en el cas d'incompliment
del requerit procedirà a iniciar-se expedient per tal de fer-lo aquest Ajuntament pels co-rresponents Serveis, o

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

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

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

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

A la Vila de Llançà, a vint-i-quatre de juliol del dos mil.

VISTA la providència del Sr. President de la Sala Contencioso Administrativo del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de data 3.07.2000, en relació amb el recurs

ordinari (Llei 1956) 2098/1997 a instància de la Sra. JOSEFA BURGOS BONAVIA
contra l' AJUNTAMENT PE LLANÇÀ, aquesta Alcaldia HA RESOLT:

EMPLAÇAR al Sr. ANTONIO CORTÉS APARICIO, perquè d'acord amb el que
determina l'artiele 64 de la Llei reguladora de la jurisdicció contencioso admininstrativa
de 27 de desembre de 1956, en el termini de NOU DIES pugui comparèixer i personar
se en autos.

Ho mana i signa el Sr. Alcalde-President en la data abans indicada.

Davant meu:

El Secretari,

Av. Europa, núm. 37 - Tel. 972 38 01 81 - Fax 972 381258 - 17490 LLANÇÀ - e-mail: lIanca@lIanca.net

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

Codi:4096103

IJEVSK /RUSIN

o E e RET: A la vila de Llançà, tretze de juny del dos mil.

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

de l'any pasat i l'informe emès pel Coordinador d'Obres i Urbanisme, en el que consta que la parceLla situada

en el: CARRER SANT PAU N° 12.

PROPIETAT DEL Sr: VALERI ,ROCHTCHINA

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

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

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

HARESOLT:

REQUERIR al senyoria VALERI ,ROCHTCHINA 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 situat en el carrer SANT PAU N° 12

ADVERTIR al senyor-a, VALERI ROCHTCHINA que en el cas d'incompliment
del requerit procedirà a iniciar-se expedient per tal de fer-lo aquest Ajuntament pels co-rresponents Serveis, o

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

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

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

L'ALCALDE, Davant meu,

Registre d'Entitats Locals: 01170926



145� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ {ALTEMPORDÀI

Codi:3106202

LLANÇÀ

D E e RET: A la vila de Llançà, tretze de juny del dos mil.

HARESOLT:

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

de l'any pasat i l'informe emès pel Coordinador d'Obres i Urbanisme, en el que consta que la parcel.la situada

en el: CARRER MADRES N° 5.

PROPIETAT DEL Sr: MARÇ ,TORRENT CABALLÉ

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

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

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

REQUERIR al senyoria MARÇ ,TORRENT CABALLÉ 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 situat en el carrer MADRES N° 5

ADVERTIR al senyor-a, MARÇ TORRENT CABALLÉ que en el cas d'incompliment
del requerit procedirà a iniciar-se expedient per tal de fer-lo aquest Ajuntament pels co-rresponents Serveis, a

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

Davant meu,

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

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

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

o E e RET: A la vila de Llançà, tretze de juny del dos mil.

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

de l'any pasat i l'informe emès pel Coordinador d'Obres i Urbanisme, en el que consta que la parceLla situada

en el: CARRER AVDA.11 SETEMBRE N° 5.

PROPIETAT DEL Sr: JOAQUIN ,FALCO CASTELLO

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

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

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

HARESOLT:

REQUERIR al senyoria JOAQUIN ,FALCO CASTELLO 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 situat en el carrer AVDA.11 SETEMBRE N° 5

ADVERTIR al senyor-a, JOAQUIN FALCO CASTELLO que en el cas d'incompliment
del requerit procedirà a iniciar-se expedient per tal de fer-lo aquest Ajuntament pels co-rresponents Serveis, o

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

Registre d'Entitats Locals: 01170926

COMPLEIXI'S la resolució anterior i notifiqui's en forma legal a I'interesat.
Ho mana i signa el Sr.Alcalde President de l'Ajuntament de L1ançà,davant meu ,el Secretari que
certifico.

Av. Europa, núm. 37 - Tel. 972 38 01 81 - Fax 972 381258 - 17490 LLANÇÀ
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� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ IALTE"POADÀI

D E e RET: A la vila de Llançà, tretze de juny del dos mil.

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

de l'any pasat i l'informe emès pel Coordinador d'Obres i Urbanisme, en el que consta que la parcel.la situada

en el: CARRER CR. PORT BOU.

PROPIETAT DEL Sr: RAFAEL ,MALLOL BALLO

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

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

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

HARESOLT:

REQUERIR al senyorIa RAFAEL ,MALLOL BALLO 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 situat en el carrer CR. PORT BOU

ADVERTIR al senyor-a, RAFAEL MALLOL BALLO que en el cas d'incompliment
del requerit procedirà a iniciar-se expedient per tal de fer-lo aquest Ajuntament pels co-rresponents Serveis, a

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

del requerit.

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

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

certifico.

Davant meu,

EL SECRETARI.

)
J

Av. Europa, núm. 37 - Tel. 972 38 01 81 - Fax 972 38 1258 - 17490 LLANÇÀ
Registre d'Entitats Locals: 01170926
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Codi:3027110

BARCELONA

D E e RET: A la vila de Llançà, tretze de juny del dos mil.

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

de l'any pasat i l'informe emès pel Coordinador d'Obres i Urbanisme, en el que consta que la parceLla situada

en el: CARRER CR. PORT BOU N° 52.

PROPIETAT DEL Sr: ROSA ,MALLOL BALLO

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

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

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

HA RESOLT:

REQUERIR al senyorIa ROSA ,MALLOL BALLO 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 situat en el carrer CR. PORT BOU N° 52

ADVERTIR al senyor-a, ROSA MALLOL BALLO que en el cas d'incompliment
del requerit procedirà a iniciar-se expedient per tal de fer-lo aquest Ajuntament pels co-rresponents Serveis, o

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

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

Davant meu,

Registre d'Entitats Locals: 01170926

Av. Europa, núm. 37 - Tel. 972 38 01 81 - Fax 972 38 1258 - 17490 LLANÇÀ
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o E e RET: A la vila de Llançà, tretze de juny del dos mil.

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

de l'any pasat i l'informe emès pel Coordinador d'Obres i Urbanisme, en el que consta que la parcel.la situada

en el: CARRER ABAT OLiBA N° 47.

PROPIETAT DEL Sr: JEAN LUC ,FOURNOLS

Davant meu,

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

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

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

HARESOLT:

REQUERIR al senyoria JEAN LUC ,FOURNOLS 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 situat en el carrer ABAT OLiBA N° 47

ADVERTIR al senyor-a, JEAN LUC FOURNOLS que en el cas d'incompliment
del requerit procedirà a iniciar-se expedient per tal de fer-lo aquest Ajuntament pels co-rresponents Serveis, o

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

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

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

o E e RET: A la vila de Llançà, tretze de juny del dos mil.

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

de l'any pasat i l'informe emès pel Coordinador d'Obres i Urbanisme, en el que consta que la parcel.la situada

en el: CARRER J. Ma DE SEGARRA N° 37.

PROPIETAT DEL Sr: JAUME ,CORCOLL GENIS

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

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

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

HARESOLT:

REQUERIR al senyoria JAUME ,CORCOLL GENIS 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 situat en el carrer J. Ma DE SEGARRA N° 37

ADVERTIR al senyor-a, JAUME CORCOLL GENIS que en el cas d'incompliment
del requerit procedirà a iniciar-se expedient per tal de fer-lo aquest Ajuntament pels co-rresponents Serveis, a

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

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

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

Davant meu,

Av. Europa, núm. 37 - Tel. 972 38 01 81 - Fax 972 38 1258 - 17490 LLANÇÀ
Registre d'Entitats Locals: 01170926
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Codi:3494109

LLANÇÀ

D E e RET: A la vila de Llançà, tretze de juny del dos mil.

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

de l'any pasat i l'informe emès pel Coordinador d'Obres i Urbanisme, en el que consta que la parceLla situada

en el: CARRER ALBERES N° 4.

PROPIETAT DEL Sr: MICHEL ,ENTRINGER

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

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

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

HA RESOLT:

REQUERIR al senyoria MICHEL ,ENTRINGER 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 situat en el carrer ALBERES N° 4

ADVERTIR al senyor-a, MICHEL ENTRINGER que en el cas d'incompliment
del requerit procedirà a iniciar-se expedient per tal de fer-lo aquest Ajuntament pels co-rresponents Serveis, a

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

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

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

Davant meu,

Av. Europa, núm. 37 - Tel. 972 38 01 81 - Fax 972 38 1258 - 17490 LLANÇÀ
Registre d'Entitats Locals: 01170926
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Codi:3026202

LLANÇÀ

o E e RET: A la vila de Llançà, tretze de juny del dos mil.

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

de l'any pasat i l'informe emès pel Coordinador d'Obres i Urbanisme, en el que consta que la parceLla situada
en el: CARRER TIFELL N° 12.

PROPIETAT DEL Sr: JOAN ,SALVAT SOLER

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

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

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

HA RESOLT:

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

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

netejar l'esmentat terreny situat en el carrer TIFELL N° 12

ADVERTIR al senyor-a, JOAN SALVAT SOLER que en el cas d'incompliment
del requerit procedirà a iniciar-se expedient per tal de fer-lo aquest Ajuntament pels co-rresponents Serveis, o

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

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

Davant meu,

Av. Europa, núm. 37 - Tel. 972 38 01 81 - Fax 972 38 1258 - 17490 LLANÇÀ
Registre d'Entitats Locals: 01170926
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o E e RET: A la vila de Llançà, tretze de juny del dos mil.

Codi:301720S

LLANÇÀ

VIST l'Estudi dels solars bruts dintre del Sòl Urbà aprovat pel Ple de L'Ajuntament en data 8 de Novembre
de l'any pasat i l'informe emès pel Coordinador d'Obres i Urbanisme, en el que consta que la parceLla situada
en el: CARRER CR. PORT BOU N° 22.

PROPIETAT DEL Sr: JOSEP ,COMPANY MOLAR

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

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

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

HA RESOLT:

REQUERIR al senyoria JOSEP ,COMPANY MOLAR 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 situat en el carrer CR. PORT BOU N° 22

ADVERTIR al senyor-a, JOSEP COMPANY MOLAR que en el cas d'incompliment
del requerit procedirà a iniciar-se expedient per tal de fer-lo aquest Ajuntament pels co-rresponents Serveis, o

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

Davant meu,

COMPLEIXI'S la resolució anterior i notifiqui's en forma legal a I'interesat.
Ho mana i signa el Sr.Alcalde President de l'Ajuntament de L1ançà,davant meu ,el Secretari que
certifico.

Av. Europa, núm. 37 - Tel. 972 38 01 81 - Fax 972 38 1258 - 17490 LLANÇÀ
Registre d'Entitats Locats: Ot170926
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o E e RET: A la vila de Llançà, tretze de juny del dos mil.

Codi:2930218

LLANÇÀ

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

de l'any pasat i l'informe emès pel Coordinador d'Obres i Urbanisme, en el que consta que la parcel.la situada

en el: CARRER VALLESPI N° 8.

PROPIETAT DEL Sr: JOAN ,SALVAT SOLER

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

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

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

HARESOLT:

L'ALCALDE, Davant meu,

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

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

netejar l'esmentat terreny situat en el carrer VALLESPI N° 8

ADVERTIR al senyor-a, JOAN SALVAT SOLER que en el cas d'incompliment
del requerit procedirà a iniciar-se expedient per tal de fer-lo aquest Ajuntament pels co-rresponents Serveis, o

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

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

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

Av. Europa, núm. 37 - Tel. 972 38 01 81 - Fax 972 38 1258 - 17490 LLANÇÀ
Registre d'Entitats Locals: 01170926
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Codi:2930219

LlANÇÀ

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

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

de l'any pasat i l'informe emès pel Coordinador d'Obres i Urbanisme, en el que consta que la parceLla situada

en el: CARRER VALLESPI N° 10.

PROPIETAT DEL Sr: JOAN ,SALVAT SOLER

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

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

HA RESOLT:

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

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

netejar l'esmentat terreny situat en el carrer VALLESPI N° 10

ADVERTIR al senyor-a, JOAN SALVAT SOLER que en el cas d'incompliment
del requerit procedirà a iniciar-se expedient per tal de fer-lo aquest Ajuntament pels co-rresponents Serveis, a

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

del requerit.

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

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

certifico.

Davant meu,

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

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

de l'any pasat i l'informe emès pel Coordinador d'Obres i Urbanisme, en el que consta que la parcel.la situada

en el: CARRER RIBAGORSA N° 22.

PROPIETAT DEL Sr: AUGUST ,MIX EUGEN

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

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

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

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

HARESOLT:

REQUERIR al senyorIa AUGUST ,MIX EUGEN 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 situat en el carrer RIBAGORSA N° 22

ADVERTIR al senyor-a, AUGUST MIX EUGEN que en el cas d'incompliment
del requerit procedirà a iniciar-se expedient per tal de fer-lo aquest Ajuntament pels co-rresponents Serveis, o

m�jançant la contractació amb una empresa, 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 rinteresat.
Ho mana i signa el Sr.Alcalde President de l'Ajuntament de Llançà,davant meu .et Secretari que

certifico.

Davant meu,

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

o E e RET: A la vila de Llançà, tretze de juny del dos mil.

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

de l'any pasat i l'informe emès pel Coordinador d'Obres i Urbanisme, en el que consta que la parceLla situada

en el: CARRER RIBAGORSA N° 51.

PROPIETAT DEL Sr: CONSUELO ,NOGUERA MOLINS

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

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

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

HARESOLT:

REQUERIR al senyorIa CONSUELO ,NOGUERA MOLINS perquè en el termini de dos

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

netejar l'esmentat terreny situat en el carrer RIBAGORSA N° 51

ADVERTIR al senyor-a, CONSUELO NOGUERA MOLINS que en el cas d'incompliment
del requerit procedirà a iniciar-se expedient per tal de fer-lo aquest Ajuntament pels co-rresponents Serveis, o

mitjançant la contractació amb una empresa, 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 �'interesat.
Ho mana i signa el Sr.Alcalde President de l'Ajuntament de L1ançà,davant meu ,el Secretari que

certifico.

L'ALCALDE, Davant meu,

Av. Europa, núm. 37 - Tel. 972 38 01 81 - Fax 972 38 1258 - 17490 LLANÇÀ
Registre d'Entitats Locals: 01170926
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Codi:3128105

158

BARCELONA

o E e RET: A la vila de Llançà, tretze de juny del dos mil.

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

de l'any pasat i l'informe emès pel Coordinador d'Obres i Urbanisme, en el que consta que la parceLla situada

en el: CARRER ST.MIQUEl DE COLERA N° 23.

PROPIETAT DEL Sr: CARMEN ,MATEO QUINTANA

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

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

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

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

HARESOlT:

REQUERIR al senyoria CARMEN ,MATEO QUINTANA 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 situat en el carrer ST.MIQUEl DE COLERA N° 23

ADVERTIR al senyor-a, CARMEN MATEO QUINTANA que en el cas d'incompliment
del requerit procedirà a iniciar-se expedient per tal de fer-lo aquest Ajuntament pels co-rresponents Serveis, o

mitjançant la contractació amb una empresa, 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 !'interesat.
Ho mana i signa el Sr.Alcalde President de l'Ajuntament de L1ançà,davant meu ,el Secretari que

certifico.

l'ALCALDE, Davant meu,

Av. Europa, núm. 37 - Tel. 972 38 01 81 - Fax 972 38 1258 - 17490 llANÇÀ
Registre d'Entitats Locals: 01170926
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Codi:2630111

LLANÇÀ

o E e RET: A la vila de Llançà, tretze de juny del dos mil.

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

de l'any pasat i l'informe emès pel Coordinador d'Obres i Urbanisme, en el que consta que la parceLla situada

en el: CARRER RIPOLLES N° 7.

PROPIETAT DEL Sr: MANUEL ,MENENDEZ

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

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

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

HARESOLT:

REQUERIR al senyorIa MANUEL ,MENENDEZ 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 situat en el carrer RIPOLLES N° 7

ADVERTIR al senyor-a, MANUEL MENENDEZ que en el cas d'incompliment
del requerit procedirà a iniciar-se expedient per tal de fer-lo aquest Ajuntament pels co-rresponents Serveis, o

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

del requerit.

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

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

L'ALCALDE, Davant meu,

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



REQUERIR al senyorIa RAFAEL ,MALLOL BALLO 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 situat en el carrer RIPOLLES N° 15

Wi!
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LlANÇÀ
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o E e RET: A la vila de Llançà, tretze de juny del dos mil.

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

de l'any pasat i l'informe emès pel Coordinador d'Obres i Urbanisme, en el que consta que la parcel.la situada

en el: CARRER RIPOLLES N° 15.

PROPIETAT DEL Sr: RAFAEL ,MALLOL BALLO

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

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

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

HARESOLT:

ADVERTIR al senyor-a, RAFAEL MALLOL BALLO que en el cas d'incompliment
del requerit procedirà a iniciar-se expedient per tal de fer-lo aquest Ajuntament pels co-rresponents Serveis, o

m�jançant la contractació amb una empresa, fent ùs del sistema d'execució subsidiària amb les despeses a càrrec

del requerit.

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

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

certifico.

Davant meu,

Av. Europa, núm. 37 - Tel. 972 38 01 81 - Fax 972 381258 - 17490 LLANÇÀ
Registre d'Entitats Locals: 01170926
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Codi:3795111

LLANÇA

o E e RET: A la vila de Llançà, tretze de juny del dos mil.

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

de l'any pasat i l'informe emès pel Coordinador d'Obres i Urbanisme, en el que consta que la parcel.la situada

en el: CARRER ARAN N° 9.

PROPIETAT DEL Sr: MONIQUE ,BERTHOD

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

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

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

HARESOLT:

REQUERIR al senyoria MONIQUE ,BERTHOD 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 situat en el carrer ARAN N° 9

ADVERTIR al senyor-a, MONIQUE BERTHOD que en el cas d'incompliment
del requerit procedirà a iniciar-se expedient per tal de fer-lo aquest Ajuntament pels co-rresponents Serveis, o

m�jançant la contractació amb una empresa, fent ùs del sistema d'execució subsidiària amb les despeses a càrrec

del requerit.

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

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

certifico.

Davant meu,

EL SECRETARI.

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



o E e RET: A la vila de Llançà, tretze de juny del dos mil.
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Codi:3006122

LLANÇÀ

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

de l'any pasat i l'informe emès pel Coordinador d'Obres i Urbanisme, en el que consta que la parceLla situada

en el: CARRER AVDA. REINA FABIOLA N° 13.

PROPIETAT DEL Sr: CARMEN ,BOSCH MALLOL

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

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

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

HARESOLT:

REQUERIR al senyorIa CARMEN ,BOSCH MALLOL perquè en el termini de dos

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

netejar l'esmentat terreny situat en el carrer AVDA. REINA FABIOLA N° 13

ADVERTIR al senyor-a, CARMEN BOSCH MALLOL que en el cas d'incompliment
del requerit procedirà a iniciar-se expedient per tal de fer-lo aquest Ajuntament pels co-rresponents Serveis, o

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

del requerit.

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

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

L'ALCALDE, Davant meu,

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

�
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o E e RET: A la vila de Llançà, tretze de juny del dos mil.

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

de l'any pasat i l'informe emès pel Coordinador d'Obres i Urbanisme, en el que consta que la parcel.la situada

en el: CARRER CR. PORT LA SELVA N° 42.

PROPIETAT DEL Sr: LUIS ,SOLER FALCO

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

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

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

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

HARESOLT:

REQUERIR al senyoria LUIS ,SOLER FALCO 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 situat en el carrer CR. PORT LA SELVA N° 42

ADVERTIR al senyor-a, LUIS SOLER FALCO que en el cas d'incompliment
del requerit procedirà a iniciar-se expedient per tal de fer-lo aquest Ajuntament pels co-rresponents Serveis, o

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

del requerit.

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

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

certifico.

Davant meu,

Av. Europa, núm. 37 - Tel. 972 38 01 81 - Fax 972 38 1258 - 17490 LLANÇA
Registre d'Entitats Locals: 01170926
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Codi:3892102

CASTELLÒ EMPURIES

D E e RET: A la vila de Llançà, tretze de juny del dos mil.

VIST l'Estudi dels solars bruts dintre del Sòl Urbà aprovat pel Ple de L'Ajuntament en data 8 de Novembre
de l'any pasat i l'informe emès pel Coordinador d'Obres i Urbanisme, en el que consta que la parcel.la situada
en el: CARRER ABAT OLIVA N° 38.

PROPIETAT DEL Sr. ,RESIDENCIA DEL SOL

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

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

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

HA RESOLT:

REQUERIR al senyorIa ,RESIDENCIA DEL SOL 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 situat en el carrer ABAT OLIVA N° 38

ADVERTIR al senyor-a, RESIDENCIA DEL SOL que en el cas d'incompliment
del requerit procedirà a iniciar-se expedient per tal de fer-lo aquest Ajuntament pels co-rresponents Serveis, o

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

COMPLEIXI'S la resolució anterior i notifiqui's en forma legal a I'interesat.
Ho mana i signa el Sr.Alcalde President de l'Ajuntament de L1ançà,davant meu ,el Secretari que
certifico.

Davant meu,

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



o E e RET: A la vila de Llançà, tretze de juny del dos mil.
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Codi:2719131

LLANÇÀ

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

de l'any pasat i l'informe emès pel Coordinador d'Obres i Urbanisme, en el que consta que la parcel.la situada

en el: CARRER ANDORRA N° 5.

PROPIETAT DEL Sr: LLUIS ,FALCO FELIU

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

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

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

HARESOLT:

REQUERIR al senyoria LLUIS ,FALCO FELIU perquè en el termini de dos

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

netejar l'esmentat terreny situat en el carrer ANDORRA N° 5

ADVERTIR al senyor-a, LLUIS FALCO FELIU que en el cas d'incompliment
del requerit procedirà a iniciar-se expedient per tal de fer-lo aquest Ajuntament pels co-rresponents Serveis, o

mITjançant la contractació amb una empresa, fent ùs del sistema d'execució subsidiària amb les despeses a càrrec

del requerit.

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

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

certifico.

L'ALCALDE, Davant meu,

EL SECRETARI.

Av. Europa, núm. 37 - Tel. 972 38 01 81 - Fax 972 381258 - 17490 LLANÇÀ
RegiS1re d'Entitats Locals: 01170926
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BESCANO

Codi:2630118

o E e RET: A la vila de Llançà, tretze de juny del dos mil.

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

de l'any pasat i l'informe emès pel Coordinador d'Obres i Urbanisme, en el que consta que la parcel.la situada

en el: CARRER RIPOLLES N° 21.

PROPIETAT DEL Sr: MARíA LOURDES ,MACAU MACAU

REQUERIR al senyoria MARíA LOURDES ,MACAU MACAU 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 situat en el carrer RIPOLLES N° 21

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

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

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

HARESOLT:

ADVERTIR al senyor-a, MARíA LOURDES MACAU MACAU que en el cas d'incompliment
del requerit procedirà a iniciar-se expedient per tal de fer-lo aquest Ajuntament pels co-rresponents Serveis, o

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

del requerit.

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

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

certifico.

Davant meu,

Av. Europa, núm. 37 - Tel. 972 38 01 81 - Fax 972 38 1258 - 17490 LLANÇÀ
Registre d'Entitats Locals: 01170926
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Codi:2817116

LLANÇÀ

o E e RET: A la vila de Llançà, tretze de juny del dos mil.

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

de l'any pasat i l'informe emès pel Coordinador d'Obres i Urbanisme, en el que consta que la parceLla situada

en el: CARRER CALTRE N° 6.

PROPIETAT DEL Sr: JEAN PAUL ,MOREL

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

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

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

HARESOLT:

REQUERIR al senyoria JEAN PAUL ,MOREL 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 situat en el carrer CALTRE N° 6

ADVERTIR al senyor-a, JEAN PAUL MOREL que en el cas d'incompliment
del requerit procedirà a iniciar-se expedient per tal de fer-lo aquest Ajuntament pels co-rresponents Serveis, a

mITjançant la contractació amb una empresa, fent ùs del sistema d'execució subsidiària amb les despeses a càrrec

del requerit.

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

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

certifico.

L'ALCALDE , Davant meu,

Av. Europa, núm. 37 - Tel. 972 38 01 81 - Fax 972 38 1258 - 17490 LLANÇÀ
Registre d'Entitats Locals: Ot170926
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Codi:3201105

BARCELONA

o E e RET: A la vila de Llançà, tretze de juny del dos mil.

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

de l'any pasat i l'informe emès pel Coordinador d'Obres i Urbanisme, en el que consta que la parcel.la situada

en el: CARRER JOANOT MARTOREL N° 3.

PROPIETAT DEL Sr: JOSE ,MARTINEZ CERVERA

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

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

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

HARESOLT:

REQUERIR al senyorIa JOSE ,MARTINEZ CERVERA 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 situat en el carrer JOANOT MARTOREL N° 3

ADVERTIR al senyor-a, JOSE MARTINEZ CERVERA que en el cas d'incompliment
del requerit procedirà a iniciar-se expedient per tal de fer-lo aquest Ajuntament pels co-rresponents Serveis, o

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

del requerit.

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

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

certifico.

Davant meu,

Registre d'Entitats Locals: 01170926
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LLANÇÀ
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o E e RET: A la vila de Llançà, tretze de juny del dos mil.

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

de l'any pasat i l'informe emès pel Coordinador d'Obres i Urbanisme, en el que consta que la parceLla situada

en el: CARRER PAU CLARIS N° 4.

PROPIETAT DEL Sr: MARIA DOLORS ,BOSCH CASTEllO

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

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

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

HARESOlT:

REQUERIR al senyoria MARIA DOLORS ,BOSCH CASTEllO 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 situat en el carrer PAU CLARIS N° 4

ADVERTIR al senyor-a, MARIA DOLORS BOSCH CASTEllO que en el cas d'incompliment
del requerit procedirà a iniciar-se expedient per tal de fer-lo aquest Ajuntament pels co-rresponents Serveis, o

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

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

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

Davant meu,

El SECRETARI.

Av. Europa, núm. 37 - Tel. 972 38 01 81 - Fax 972 38 1258 - 17490 LLANÇÀ
Registre d'Entitats Locals: 01170926
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Codi:2817120

BARCELONA

o E e RET: A la vila de Llançà, tretze de juny del dos mil.

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

de l'any pasat i l'informe emès pel Coordinador d'Obres i Urbanisme, en el que consta que la parceLla situada

en el: CARRER SANT GENIS N° 7.

PROPIETAT DEL Sr: SANTIAGO ,SEISDEDOS SANTOS

HARESOLT:

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

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

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

REQUERIR al senyorIa SANTIAGO ,SEISDEDOS SANTOS 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 situat en el carrer SANT GENIS N° 7

ADVERTIR al senyor-a, SANTIAGO SEISDEDOS SANTOS que en el cas d'incompliment
del requerit procedirà a iniciar-se expedient per tal de fer-lo aquest Ajuntament pels co-rresponents Serveis, o

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

L'ALCALDE, Davant meu,

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

Av. Europa, núm. 37 - Tel. 972 38 01 81 - Fax 972381258 - 17490 LLANÇÀ
Registre d'Entitats Locals: 01170926
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o E e RET: A la vila de Llançà, tretze de juny del dos mil.

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

de l'any pasat i l'informe emès pel Coordinador d'Obres i Urbanisme, en el que consta que la parcel.la situada

en el: CARRER TER N° 3.

PROPIETAT DEL Sr: RAYMONDE ,VERHAEGHE

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

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

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

REQUERIR al senyoria RAYMONDE ,VERHAEGHE 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 situat en el carrer TER N° 3

ADVERTIR al senyor-a, RAYMONDE VERHAEGHE que en el cas d'incompliment
del requerit procedirà a iniciar-se expedient per tal de fer-lo aquest Ajuntament pels co-rresponents Serveis, o

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

del req ue rit.

COMPLEIXI'S ta resolució anterior i notifiqui's en forma legal a l'interesat.
Ho mana i signa el Sr.Alcalde President de l'Ajuntament de L1ançà,davant meu ,el Secretari que

certifico.

HARESOLT:

Codi:3006134

LLANÇA

L'ALCALDE,

Av. Europa, núm. 37 - Tel. 972 38 01 81 - Fax 972 38 1258 - 17490 LLANÇÀ
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Davant meu,
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REQUERIR al senyoria JOSE Ma ,PARRO CALVEROL 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 situat en el carrer ROSES N° 42

Codi:4294108

GIRONA

o E e RET: A la vila de Llançà, tretze de juny del dos mil.

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

de l'any pasat i l'informe emès pel Coordinador d'Obres i Urbanisme, en el que consta que la parcel.la situada

en el: CARRER ROSES N° 42.

PROPIETAT DEL Sr: JOSE Ma ,PARRO CALVEROL

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

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

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

HARESOLT:

ADVERTIR al senyor-a, JOSE Ma PARRO CALVEROL que en el cas d'incompliment
del requerit procedirà a iniciar-se expedient per tal de fer-lo aquest Ajuntament pels co-rresponents Serveis, o

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

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

L'ALCALDE , Davant meu,

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

Codi:3996101

o E e RET: A la vila de Llançà, tretze de juny del dos mil.

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

de l'any pasat i l'informe emès pel Coordinador d'Obres i Urbanisme, en el que consta que la parceLla situada

en el: CARRER FANE N° 24.

PROPIETAT DEL Sr: ,PUNTA FORNELLS S.A

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

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

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

HARESOLT:

Davant meu,

EL SECRETARI.

REQUERIR al senyoria ,PUNTA FORNELLS S.A 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 situat en el carrer FANE N° 24

ADVERTIR al senyor-a, PUNTA FORNELLS S.A que en el cas d'incompliment
del requerit procedirà a iniciar-se expedient per tal de fer-lo aquest Ajuntament pels co-rresponents Serveis, o

I
mnjançant la contractació amb una empresa, fent ùs del sistema d'execució subsidiària amb les despeses a càrrec

del requerit.

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

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

Registre d'Entitats Locals: 01170926
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VIST l'Estudi dels solars bruts dintre del Sòl Urbà aprovat pel Ple de L'Ajuntament en data 8 de Novembre

de l'any pasat i l'informe emès pel Coordinador d'Obres i Urbanisme, en el que consta que la parcel.la situada

en el: CARRER FANE N° 18.

PROPIETAT DEL Sr: ,PUNTA FORNELLS SA

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

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

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

REQUERIR al senyoria ,PUNTA FORNELLS SA perquè en el termini de dos

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

netejar l'esmentat terreny situat en el carrer FANE N° 18

ADVERTIR al senyor-a, PUNTA FORNELLS SA que en el cas d'incompliment
del requerit procedirà a iniciar-se expedient per tal de fer-lo aquest Ajuntament pels co-rresponents Serveis, o

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

COMPLEIXI'S la resolució anterior i notifiqui's en forma legal a I'interesat.
Ho mana i signa el Sr.Alcalde President de l'Ajuntament de Llançà,davant meu ,el Secretari que
certifico.
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Codi:3798105

BARCELONA

o E e RET: A la vila de Llançà, tretze de juny del dos mil.

HARESOLT:

Davant meu,

1 74
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Codi:4095116

LLANÇÀ

o E e RET: A la vila de Llançà, tretze de juny del dos mil.

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

de l'any pasat i l'informe emès pel Coordinador d'Obres i Urbanisme, en el que consta que la parceLla situada

en el: CARRER ROSES N° 7.

PROPIETAT DEL Sr: Ma ROSA ,GINJAUME NAVET

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

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

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

REQUERIR al senyoria Ma ROSA ,GINJAUME NAVET 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 situat en el carrer ROSES N° 7

ADVERTIR al senyor-a, Ma ROSA GINJAUME NAVET que en el cas d'incompliment
del requerit procedirà a iniciar-se expedient per tal de fer-lo aquest Ajuntament pels co-rresponents Serveis, a

mitjançant la contractació amb una empresa, 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 al'interesat,

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

certifico,

HARESOLT:

Davant meu,

EL SECRETARI.

Av. Europa, núm. 37 - Tel. 972 38 01 81 - Fax 972 38 1258 - 17490 LLANÇÀ
Registre d'Entitats Locals: 01170926
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LLANÇÀ
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o E e RET: A la vila de Llançà, tretze de juny del dos mil.

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

de l'any pasat i l'informe emès pel Coordinador d'Obres i Urbanisme, en el que consta que la parcel.la situada

en el: CARRER CR. PORT BOU N° 24.

PROPIETAT DEL Sr: JOSEP ,COMPANY MOLAR

HARESOLT:

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

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

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

REQUERIR al senyoria JOSEP ,COMPANY MOLAR 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 situat en el carrer CR. PORT BOU N° 24

ADVERTIR al senyor-a, JOSEP COMPANY MOLAR que en el cas d'incompliment
del requerit procedirà a iniciar-se expedient per tal de fer-lo aquest Ajuntament pels co-rresponents Serveis, o

mitjançant la contractació amb una empresa, 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'ínteresat.
Ho mana i signa el Sr.Alcalde President de l'Ajuntament de L1ançà,davant meu ,el Secretari que

certifico.

Davant meu,

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



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

certifico.
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Codi:3497212

LYON /FRANCE

o E e RET: A la vila de Llançà, tretze de juny del dos mil.

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

de l'any pasat i l'informe emès pel Coordinador d'Obres i Urbanisme, en el que consta que la parceLla situada

en el: CARRER PUIG GROS N° 19.

PROPIETAT DEL Sr: HELENE ,CHANTEUR

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

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

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

HARESOLT:

REQUERIR al senyorIa HELENE ,CHANTEUR 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 situat en el carrer PUIG GROS N° 19

ADVERTIR al senyor-a, HELENE CHANTEUR que en el cas d'incompliment
del requerit procedirà a iniciar-se expedient per tal de fer-lo aquest Ajuntament pels co-rresponents Serveis, a

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

del requerit.

Davant meu,

EL SECRETARI.

Av. Europa, núm. 37 - Tel. 972 38 01 81 - Fax 97238 1258 - 17490 LLANÇÀ
Registre d'Entitats Locals: 01170926
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D E e R E T.- A la vila de Llançà, el vint-i-sis de juliol de dos miL

( •
\<{M

VIST l'escrit de la Policia Local de data 6 de juliol d'enguany, adjuntant una denúnêl

presentada pel fet que la Sra. Rosa Alberdi Vera el dia 04-07-00 va realitzar un servei

de taxi il.legal.

,

78

Aquesta Alcaldia, HA RESOLT:

APERCEBRE a la Sra. ROSA ALBERDI VERA perquè s'abstingui de realitzar el

servei de taxi de manera il.legal, ja que en cas de reincidència s'iniciarà el corresponent

expedient sancionador.

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'
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DEC R E T.- A la vila de Llançà, el vint-i-sis de juliol de dos mil.

VIST l'informe de la Policia Local de data 16 de juny d'enguany, en el que consta que

la Sra. IRENE PAGÈS, aproximadament a les 07:45 hores del dia esmentat, va llençar

una bossa amb vísceres d'animals a sota d'un vehicle estacionat a l'aparcament Rafael

Estela, presumptament per donar menjar als gats sense amo que corren per aquelllloc.

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

Alcaldia, HA RESOLT:

REQUERIR a la Sra. IRENE PAGÈS CARRERAS perquè s'abstingui de donar menjar

als gats a la via pública.

ADVERTIR a la Sra. IRENE PAGÈS CARRERAS que en el cas d'incompliment del

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

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 12 58 - 17490 LLANÇA - e-mail: lIanca@lIanca.net

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

DECRET.-

Llançà, a vint-i-set de juliol de dos mil.

VIST el recurs de reposició interposat pel Sr. JOSEP SALVAT COMAS actuant com
Administrador de la Societat Mercantil "COM-SAL, S.L.", registrat en aquestesdepedències en data 8.07.2000, amb Registre d'Entrades núm. 3618, contra el Decret
d'aquesta Alcaldia de data 5.07.2000, pel qual es formula requeriment perquè es retirin
en el termini de tres dies els elements col.locats al carrer Empordà sense llicència
municipal.

ATÈS que el recurrent formula la seva reclamació al.legant esencialment:
a) NuLlitat de ple dret o subsidiàriament anul.labilitat del Decret 5.7.2000. L'exigènciade l' Ajuntament de retirada immediata d'elements que ocupen el sòl, s'ha fet sense

audiència a l'interessat, prescindit totalment i absolutament del procedimentestablert.
b) El recurrent en representació de la societat mercantil EMPORDÀ PROMOCIONES

IMMOBILIÀRIES, S.A. va entregar un escrit d'aLlegacions indicant que disposavade llicència d'obres per a la construcció d'un immoble en els terrenys del carrer

Empordà on s'han efectuat les ocupacions.
c) Que l'article 29.3 del Reglament de Disciplina urbanística i article 254.2 del D.L.

1/1990, de 12 de juliol, disposa de dos mesos, a partir de la notificació de la
suspensió, per soLlicitar les corresponents llicències.

d) Que l'interés públic no queda afectat. En canvi la decisió de parar o d'impedir l'obra
d'un edifici de 67 habitatges ja iniciada, existint llicència d'obres, tindrà
repercusions molt important pel recurrent, de dificil reparació, del quall'Ajuntamentserà responsable.

e) Demana llicència pert l'ús del sòl per a la coLlocació del cartell de propagandavisible des de la via pública; llicència municipal per a la coLlocació de gual;llicència municipal per a la ocupació de via pública; suspensió del Decret del dia
5.07.2000 i anuLlació de les resolucions primera i segona de l'esmentat Decret, una
vegada regularitzades les llicències pertinents.

VISTOS els informes obrants a l'expedient dels que resulta:
1) S 'ha retirat la placa de gual.
2) Els bidons amb piquets amb els quals reservava la via pública davant la tanca

d'entrada i el gual permanent, s'han substituit per testos.
3) Que la resta d'elements continuen en el mateix lloc.
4) Que tot els elements abans expressats estaven o continuen situats en la via pública

municipal.

ATÈS que el Decret que es recorre és un acte administratiu de recuperació d'uns espaisd'ús públic municipal, per la qual cosa es considera d'aplicació el Reglament de
Patrimoni dels Ens locals en lloc de la normativa urbanística a que fa referència el
recurrent.

Av. Europa, núm. 37 - Tel. 972 38 01 81 - Fax 972 38 12 58 - 17490 LLANÇÀ - e-mail: lIanca@lIanca.net
Registre d'Entitats Locals: 01170926
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{�. Al�� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ) \.�.'�
, �{l.A�G�,ATES que quan s'aludeix a un escrit que va presentar la societat mercantn-EMPOJU)A:

PROMOCIONES INMOBILIARIES, S,A. indicant que es disposa de llicència d'obres,
es tracta d'un escrit d'al.legacions formulades en el tràmit d'informació pública dels
treballs de revisió del Pla General als efectes de suggerències i alternatives de
planejament.

1 8 Î

ATÈS que consultats els antecedents obrants en aquestes dependències no consta que el
Sr. JOSEP SALVAT COMAS, la Societat Mercantil "COM-SAL S.L." ni tampoc la
societat mercantil EMPORDÀ PROMOCIONES INMOBILIARIES, S.A. se'ls hagi
atorgat per part de l' Ajuntament de Llança cap tipus de llicència urbanística sobre el
terreny situat al carrer Empordà, núm. 12.

ATÈS que contrariament a les manifestacions del Sr. Josep Salvat, es considera que
l'interés públic pot quedar afectat, quan s'anuncia la venda d'habitatges sobre un

terreny pel qual no es disposa de la corresponent llicència urbanística.

Vistos l'article 147 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el
Reglament del Patrimoni dels Ens locals i article 71 i següents del Decret 179/1995, de
13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals,
aquesta Alcaldia HA RESOLT:

Primer: DESESTIMAR el recurs de reposició presentat pel Sr. JOSEP SALVAT
COMAS en .representació de la Societat Mercantil COM-SAL, S.A.pels raonaments
abans indicats i que a continuació s'indiquen:
a) L'ús del sòl per a la col.locació d'un cartell de propaganda de venda d'habitatges i

pàrquings; llicència per a la ocupació d'un gual permanent; i llicència per a la
ocupació de la via pública, per considerar que es tracten d'ocupacions d'espais
públics municipals i que tenen per finalitat la construcció i venda d'un immoble pel
qual els recurrents no disposen de llicència municipal.

b) No suspensió del Decret de 5.07.2000, per considerar que el Reglament de
Patrimoni dels ens locals és la legislació específica a tenir en compte i en

conseqüència no resulta d'aplicació la normativa urbanística en quant a procediment
i terminis, tota vegada que es tracta de recuperar un espai públic invaït sense

llicència municipal.
e) No procedeix la regularització de les llicències de gual ni d'ocupació a què fa

referència les resolucions primera i segona del Decret 5.07.2000 per entendre que
mentre no s'atorgui llicència d'obres no resulta convenient l'ocupació d'espai
públic.

Segon: ADVERTIR als efectos previstos en l'article 95 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les Administracions públiques i del procediment
administratiu comú al Sr. JOSEP SALVAT COMAS i a l'empresa COM-SAL, S.L. que
en cas d'incompliment del requeriment de data 4.07.2000 de retirada dels elements
col.locats (rètol i l'ocupació via pública, abans bidons, i actualment testos) al carrer

Empordà sense llicència municipal en el termini assenyalat de TRES DIES es procedirà
a l'execució forçosa de l'acte, i pel Serveis municipals es retiraran els elements referits,
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mb despeses al seu càrrec, sens perjudici d'inici d'expedien��'f i altres
mesures que resultin d'aplicació.

Segon: DEMANAR un informe als Serveis Tècnics municipals per tal de determinar si
s'han iniciat les obres en els terrenys assenyalats, i si s'escau, iniciar expedient de

suspensió d'obres.

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 trenta-ú de juliol de l'any dos mil.

En virtut del que disposen les Bases aprovades pel Ple de la Corporació, en data 19

d'abril de 2000, que regeixen el concurs-oposició lliure per a la provisió en propietat de

dues places d'Agent de la Policia Local i vistes les instàncies per prendre part a les

proves,

Primer.- APROVARIa següent llista:

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

REPRESENTANT DE L'ESCOLA DE POLICIA DE CATALUNYA

REPRESENTANT DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE SEGURETAT CIUTADANA

MEMBRES DE LA CORPORACIÓ DESIGNATS PER L'ALCALDIA

CAP DE LA POLICIA LOCAL

Av. Europa, núm. 37 - Tel. 972 38 01 81 - Fax 972 381258 - 17490 LLANÇÀ - e-mail: lIanca@lIanca.net
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HE RESOLT

aspirants admesos:

aspirants exclosos:

PRESIDENT Titular:

Suplent:

Titular:

Suplent:

Titular:

Suplent:

Titulars:

Suplents:

Titular:

Suplent:

Sr. Òscar Rodríguez i Benejam
Sra. Beatriz Ventura i Merino
Sr. Jordi No i Díaz, per no haver acreditat disposar del

permís de conduir BTP

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

Sr. Vicenç Ramírez i Díaz
Sr. Carles Solé i Casals

Sr. Francesc Rojo i Ratera

Sr. Lluís Mujal i Sorrosal

Sr. Jaume Coll i Solà
Sr. Francesc Fàbrega i Bosch
Sr. Josep Serradell i Pacareu

Sr. Víctor Pagès i Giralt

Sr. Jaume Simón i Argemir
Sr. Joan Carles García i García
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FUNCIONARI DE CARRERA DESIGNAT PEL PRESIDENT DE LA
CORPORACIÓ

Titular: Sra. Anna Ribas i Bardera
Suplent: Sra. M" Carme Nogué i Ayats

SECRETARI DEL TRIBUNAL

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

ASSESSORS ESPECIALISTES DESIGNATS PEL PRESIDENT DE LA
CORPORACIÓ

Proves psicotècniques, Sr. Joan Carles Subirats i Baró
Exercici de català, Sra. Imma Trias i Pilsa
Exercici d'idiomes, Sra. M" Antònia Pagès i Mallol
Exercicis físics, Sr. Emili Pereira i Olivera

Tercer.- FIXAR com a data per a la constitució del Tribunal, el dilluns, dia 2 d'octubre
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 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.
L'ALC DE
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A la vila de Llançà, a trenta-ú de juliol de l'any dos mil.

En virtut del que disposen les Bases aprovades pel Ple de la Corporació, en data 19
d'abril de 2000, que regeixen el concurs-oposició lliure per a la provisió en propietat
d'una plaça de Tècnic Auxiliar d'arxiu i biblioteca; i vistes les instàncies per prendre
part a les proves,

Primer.- APROVAR la següent llista:

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

REPRESENTANT DE L'ESCOLA D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA DE CATALUNYA

REPRESENTANT DEL DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ DE LA GENERALITAT

MEMBRES DE LA CORPORACIÓ DESIGNATS PER L'ALCALDIA
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DECRET

HE RESOLT

aspirants admesos:

aspirants exclosos:

PRESIDENT Titular:
Suplent:

Titular:

Suplent:

Titular:

Suplent:

Titulars:

Suplents:

Sra. Yolanda Alcalá i Hernández
Sra. Gemma Patiño i Gispert
Sr. Raül Pérez i Poza
Sr. Cebrià Rodríguez i Barrio
Sr. Joan Serra i Perals
Sr. Xavier Vidal i Griñó
cap

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

Sra. Mercè Vallmajó i Ribas
Sr. Josep M" Cortada i Puig

Sra. Carme Renedo i Puig
Sr. Josep Matas i Balaguer

Sr. Lluís Solà i Verdaguer
Sr. Francesc Fàbrega i Bosch
Sr. Josep Serradell i Pacareu
Sr. Víctor Pagès i Giralt
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TÈCNIC EXPERT DESIGNAT PEL PRESIDENT DE LA CORPORACIÓ

Titular:

Suplent:
Sr. Josep _MIl Barris i Ruset
Sra. Eva Astarloa i Caixàs

FUNCIONARI DE CARRERA DESIGNAT PEL PRESIDENT DE LA
CORPORACIÓ

Titular:

Suplent:
Sra. Anna Ribas i Bardera

Sra. Maria Pi i Soler

SECRETARI DEL TRIBUNAL

Titular:

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

ASSESSORS ESPECIALISTES DESIGNATS PEL PRESIDENT DE LA CORPORACIÓ

Exercici de català, Sra. Imma Trias i Pilsa

Tercer. - FIXAR com a data per a la constitució del Tribunal, el dilluns, dia 25 de
setembre de 2000, a les 9 hores del matí, a la Casa Consistorial.
L'inici dels exercicis serà el mateix dia 25, 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 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.
L'AL ALDE Davant meu,

EL SECRETARI
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"D E CRE T.- Ala vila de Llançà, a setze d'agost de dos mil.

D'acord amb l'informe emès per l'Enginyer Assessor Municipal en data 14.08.2000, en

relació a l'OBERTURA D'UNA BAR RESTAURANT al carrer Palandriu, núm. 8, del
qual n'és titular CÁNDIDO sÁNCHEZ ZARZA.

DECRETO:

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

l'activitat de BAR RESTAURANT al carrer Palandriu, núm. 8, el titular de la qual n'és
CÁNDIDO sÁNCHEZ ZARZA pel fet d'haver-se complert els requisits i adoptat les
mesures correctores adeqüades.

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

Empordà i als Serveis Territorials del Joc i de l'Espectacle.

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

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

188

Vist l'informe emès pel Coordinador d'Obres i Urbanisme d'aquest Ajuntament, e

que consta que el terreny situat a la Carretera de Portbou núm. 17, polígon 4 parc
39, es troba plena de malesa amb alt perill i rise d'incendi.

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

condicions de seguretat, salubritat i ornat públic.

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

HARESOLT:

REQUERIR a la Sra. CONSOL GmSSET POCR, perquè en el termini de QUINZE
DIES, a comptar des de la data de rebuda de la notificació de la present resolució,
procedeixi a netejar el terreny situat a la Carretera. de Portbou núm. 17.

ADVERTIR a la Sra. CONSOL GmSSET POCR, 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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DEC RET .- A Ia vila de Llançà, el disset d'agost de dos mil.

VIST l'expedient que es tramita per canvi de titularitat de la Joieria, Rellotgeria i
Bijuteria del carrer Pilota, núm. 8, el titular del qual n'és ECARSA DISSENY, S.L.

VIST el requeriment de data 24.02.1999 i de 17.05.1999, on se'l requeria perquè
aportés plànol de distribució del local a escala medible, marcant les distribucions, llums
d'emergència, extintor i instal.les interruptor diferencial.

ATÈS que fins a la data d'avui no ha aportat l'esmentat plànol ni ha comunicat la
instal.lació del llum d'emergència, extintor i interrupció diferencial, aquesta Alcaldia
HARESOLT:

PRIMER.- REQUERIR novament a Frederic Cardó Cervera en representació d'
ECARSA DISSENY, B.L. perquè en un termini màxim de deu dies justifiqui la
instal.lació del llum d'emergència, extintor i interruptor diferencial i aporti el plànol
corresponent, del local del carrer Pilota, 8.

SEGON.- ADVERTIR a Frederic Cardó Cervera en representació d'ECARSA
DISSENY, S.L. que en cas de no donar compliment al punt primer de l'esmentat
Decret, es procedirà a l'arxiu de les actuacions, o en el seu cas s'adoptarà si procedeix,
resolució denegatòria de la seva petició.

TERCER.- MANIFESTAR a Frederic Cardó Cervera en representació d'ECARSA
DISSENY, S.L. que la manca de llicència comportarà l'inici d'expedient de clausura de
l'activitat sol.licitada.

Ho mana i signa en Josep M. Salvatella 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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DEC RET .- A la vila de Llançà, el disset d'agost de dos mil.

VIST l'expedient que es tramita per obertura d'un BAR RESTAURANT al Passeig
Marítim, 9-10, el titular de la qual n'és LLANÇÀ GLOP'S, S.C.

VIST el requeriment de data 06.04.2000, on se'l requeria perquè instaLles ventilació en

el vestíbol dels serveis.

VIST l'escrit que ens han tramès en data 14.04.2000 on manifesten que es notificarà
tant bon punt estigui instal.lat.

ATÈS que fins a la data no s'ha notificat el compliment de l'esmentat condicionant,
aquesta Alcaldia HA RESOLT:

PRlMER. - REQUERIR novament a Marina Bassegoda i Pol en representació de
LLANÇÀ GLOP'S, S.C. perquè en un termini màxim de deu dies justifiqui la
instal.lació de ventilació en el vestíbol de serveis del Bar Restaurant del Passeig
Marítim, 9-10.

SEGON.- ADVERTIR a Marina Bassegoda i Pol en representació de LLANÇÀ
GLOP'S, S.C. que en cas de no donar compliment al punt primer de l'esmentat Decret,
es procedirà a l'arxiu de les actuacions, o en el seu cas s'adoptarà si procedeix,
resolució denegatòria de la seva petició.

TERCER.- MANIFESTAR a Marina Bassegoda i Pol en representació de LLANÇÀ
GLOP'S, S.C. que la manca de llicència comportarà l'inici d'expedient de clausura de
l'activitat sol.licitada.

Ho mana i signa en Josep M. Salvatella 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 divuit d'agost de dos mil.

VIST l'expedient que es tramita per canvi de titularitat del Comerç al menor de material
elèctric al carrer Nicolás Salmerón, 14, el titular del qual n'és MANUEL CERETO
LÓPEZ.

ATÈS que fins a la data d'avui no ha comunicat la instal.lació d'un llum d'emergència i
un extintor allocal del carrer Nicolás Salmerón, 14, aquesta Alcaldia HA RESOLT:

PRIMER. - REQUERIR a MANUEL CERETO LÓPEZ. perquè en un termini màxim de
deu dies justifiqui la instal.lació de l'extintor i deillum d'emrgència allocal del carrer

Nicolás Salmerón, 14.

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

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

TERCER.- MANIFESTAR a Manuel Cereto López que la manca de llicència
comportarà l'inici d'expedient de clausura de l'activitat sol.licitada.

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

Pel Sr. Alcalde-President en data d'avui
següent resolució: 18 AGO. 2000

VIST l'informe de l'Enginyer Assessor Municiopal de data
17.08.2000 del contingut literal següent:

INFORME TÈCNIC RELATIU A L'INSPECCIÓ DE COMPROVACIÓ DUTA A
TERME EL DIA 17 D'AGOST DE L'ANY 2000 AL BAR "INDALO"

EMPLAÇAT AL CARRER EBRE NUMERO 10, PROPIETAT D'ENCARNACION
RUIZ GARCIA.

D' acord amb l'informe emès per aquest tècnic municipal en

data 11 d' agost de 2000 relatiu a les modificacions que
calia dur a terme en el sistema d'extracció de fums del Bar
Indalo degut a les queixes rebudes per part dels veïns de la
comunitat de l'edifici del carrer Ebre la, aquest tècnic que
subscriu, una vegada fetes les comprovacions corresponents,
FA CONSTAR:

Primer: El dia d'avui s'ha dut a terme una visita
d'inspecció a la vi venda del Sr. Càndida Sànchez Zarza
situada en el mateix immoble del Bar "Indalo" per tal de
comprovar si s'havia realitzat correctament la separació de
dues ximeneis i si amb aquesta separació s'havia solucionat
els problemes dels mals olors procedents de la cuina del
Bar.

Segon: Les actuacions practicades han consisti t en primer
lloc, en pujar a l'edifici i comprovar si s'havien dut a

terme correctament la separació de les dues ximeneies. A
continuació i per tal comprovar el correcte funcionament en

quant a olors, les propietàries del Bar han passat en

funcionament l' extractor de la cuina i a la vegada han
elaborat un cuinat a la planxa de la cuina, donant com a

resul tat que es continuava sentint una forta olor a cuinat
dintre la vivenda del Sr.Càndido Sánchez, tant a la cuina
com en el menjador, la qual cosa significa que les mesures

adoptades fins ara NO SON SUFICIENTS.

Tercer: En consequència de quant s'ha exposat anteriorment,
el que subscri u INFORMNA que no pot cuinar-se cap tipus
d' aliment a la cuina del bar, ni posar en funcionament
l'extractor de la campana de la cuina, fins no s'hagi trobat
l'arrel del problema i s'hagin solucionat les deficiències.
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La qual cosa s'informa als efectes oportu

L' Alcalde,

Aquesta Alcaldia HA RESOLT:

Primer: REQUERIR a la Sra. Encarnación Ruiz Garcia, titular
del Bar �Indalo" perquè en el termini de QUINZE DIES aporti
DICTAMEN-PROPOSTA del Tècnic Director de la instal.lació del
Bar, que doni solució als problemes
prodfueixen a la cuina del Bar i
determinats habitatges de l'immoble.

Segon:REQUERIR a la Sra. Encarnación Ruiz Garcia per tal que
mentres no s'hagin adoptat les mesures pertinents i
degudament comprovades pel Tècnic Municipal, s'abstingui
d' elaborar cuinats a la planxa op al tres eklements de lla
cuina de Bar ni posar en. funcionament l' extracvtor de la
campana de la cuina.

Ho mana i signa el Sr. Alcalde en la data abans indicada.
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D E e RE T.-

A la Vila de Llançà, a catorze d'agost 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 2.046.279 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. 972 38 01 81 - Fax 972 38 12 58 - 17490 LLANÇÀ - e-mail: lIanca@lIanca.net

Registre d'Entitats Locals: 01170926



Wi

4D> AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (AlTEMPORDÀ)

o E CRE T.- A la vila de Llançà, el setze d'agost de dos mil.

VISTOS els informes de la Policia Local i .del Secretari, en relació amb l'estat de

salubritat en què es troba el solar situat a la Carretera de Portbou núm. 14, el qual es

troba ple de malesa amb alt perill i rise d'incendi, i vist el que determina l'article 84 de la
Llei 30/1992 de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i
del Procediment Administratiu Comú, i atès que no s'ha donat compliment al

requeriment de data 03-04-00 perquè es procedís a la seva neteja, posi's de manifest a l'

interessat COMERCIAL PRECAL S.L. el procediment iniciat per restablir les

condicions de salubritat del solar.

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

justificacions que estimi pertinents.

Ho mana i signa el Sr. Josep M. Salvatella i Suñer, Alcalde-President de l'Ajuntament
de Llançà, en la data al principi assenyalada, davant meu, el Secretari que dono fe.
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EL SECRETARI,
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DEC RET .- A la vila de Llançà, el vint-i-quatre d'agost de dos mil.

Vista l'acta d'inspecció ocular de la Policia Local de data 8 d'agost d'enguany, en la

que consta que el terreny situat a I' Avinguda Mestral núm. 49, 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. ISABEL DEL CERRO RODRIGUEZ, perquè en el termini d'UN

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

procedeixi a netejar el terreny situat a l'Av. Mestral núm. 49.

ADVERTIR a la Sra. ISABEL DEL CERRO RODRIGUEZ, 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 eli forma legal a l'interessat.

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

Secretari que certifico.

L'AL ALDE,
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AJUNTAMENT DE LLANÇA (ALT EMPORDÀ)

DEC RET .- A la vila de Llançà, el vint-i-quatre d'agost de dos mil.

Vista l'acta d'inspecció ocular de la Policia Local de data 8 d'agost d'enguany, en la
que consta que el terreny situat a l'Avinguda Mestral núm. 49b, es troba ple 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. MARlA FERRÉS CALSINA, perquè en el termini d'UN MES, a

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

netejar el terreny situat a l'Av. Mestral núm. 49b.

ADVERTIR a la Sra. MARlA FERRÉS 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.

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

Vista l'acta d'inspecció ocular de la Policia Local de data 8 d'agost d'enguany, en la
que consta que el terreny situat a l' Avinguda Mestral núm. 51, es troba ple 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. FRANCESCA CALSINA BOSCH, perquè en el termini d'UN
MES, a comptar des de la data de rebuda de la notificació de la present resolució,
procedeixi a netejar el terreny situat a l' Av. Mestral núm. 55-57.

ADVERTIR a la Sra. FRANCESCA CALSINA BOSCH, que en el cas d'incomplimentdel 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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DEC RET .- A la vila de Llançà, el vint-i-quatre d'agost de dos mil.

Vista l'acta d'inspecció ocular de la Policia Local de data 8 d'agost d'enguany, en la
que consta que el terreny situat a l' Avinguda Mestral núm. 53, es troba plena de malesa
amb alt perill i rise d'incendi.

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

condicions de seguretat, salubritat i ornat públic.

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

HARESOLT:

REQUERIR als Hereus del Sf. JOSEP CALSINA POUS, perquè en el termini d'UN
MES, a comptar des de la data de rebuda de la notificació de la present resolució,
procedeixin a netejar el terreny situat a l'Av. Mestral núm. 53.

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

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

Ho mana i signa el Sf. Alcalde-President de l'Ajuntament de Llançà, davant meu, el
Secretari que certifico.
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DEC RET .- A la vila de Llançà, el vint-i-quatre d'agost de dos mil.

Vista l'acta d'inspecció ocular de la Policia Local de data 8 d'agost d'enguany, en la

que consta que el terreny situat a l'Avinguda Mestral núm. 55-57, 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. MIQUEL CASTELLÓ TORTELLÁ, perquè en el termini d'UN

MES, a comptar des de la data de rebuda de la notificació de la present resolució,
procedeixi a netejar el terreny situat a l'Av. Mestral núm. 55-57.

ADVERTIR al Sr. MIQUEL CASTELLÓ TORTELLÀ, 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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"D E CRE T .

- A la vila de Llançà, a trenta de set�!: dos mil.

Vist el Decret de data 24.05.2000, on es posava de manifest l'expedient instruit per haver
realitzat obres a la finca del carrer Bassegoda, núm. 16, 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) per part dels veïns de
l'immoble.

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

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

Primer.- ORDENAR als titulars de l'immoble Srs. CHRISTIAN LAURENT, JOSEPH
RAYMOND GARCIA i IVES EUGENE NAVEL, perquè en el termini màxim de vint dies
procedeixi a retirar els elements instal.lats sense llicència fins a deixar-ho al seu estat

original, o a sol.licitar llicència municipal per tal de legalitzar-ho si s'escau

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 eilloc i data al principi assenyalats, davant meu, el Secretari que certifico".
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"D E e RET. - A la vila de Llançà, a trenta d '

���"t de dos mil.

Vist el Decret de data 14.07.2000, on es posava de manifest l'expedient instruit per haver
realitzat obres a la finca del carrer Ametllers, 5, consistent en la instal.lació d'un cobert
d'alumini a la terrassa de l'àtic, sense la corresponent llicència municipal per part del Sr.
Francesc Xavier Parera Suliba.

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 al.1itular de l'immoble Sr. FRANCESC XAVIERP.ARERASill.JBA,
perquè en el termini màxim de vint dies procedeixi a retirar els elements instaLlats sense

llicència fins a deixar-ho-al seu estat original..« a sol.licitar llicència municipal per tal de
legalitzar-ho si s'escau

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 del propietari, mitjançant el sistema d'execució subsidiària i procedirà a

impedir-ne els usos a què donés lloc.

Ho mana i signa en Josep M. Salvatella i Suñer, Alcalde-President de l'Ajuntament de
Llançà, en el lloc i data al principi assenyalats., davant meu, el Secretari que certifico".
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DEC RET .- A la vila de Llançà, el trenta-un d'agost de dos mil.

203

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

que consta que a l'edifici situat al carrer Sant Vicenç núm. 10 hi ha finestres amb els
vidres trencats, la qual cosa representa un gran perill per les persones que circulen per
aquelllloc.

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. JORDI PALAm VIÑAS, perquè en el termini de QUINZE DIES, a

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

canviar els vidres de les finestres de l'edifici situat al carrer Sant Vicenç núm. 10.

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

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

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

-----
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"DECRET.- A la vila de Llançà, a trenta-u d'agost de dos mil.

VISTA la sol.licitud del Sr. Javier Iriarte Domezain de data 04.07.2000, demanant llicència
municipal per al TANCAMENT DE TERRASSA AMB ALUMINI I VIDRE al carrer

S'Amella, núm. 5, 2n. 2a.

VIST l'escrit de data 13.07.2000 demanant documentació complementària consistent en la

presentació de projecte que -compleixi les ordenances.

ATÈS que fins a la data no s'ha aportat el Projecte Tècnic sol.licitat, i atès que les obres ja
estan finalitzades 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
HARESOLT:

POSAR DE MANIFEST a l'interessat Sr. JAVIER IRIARTE DOMEZAIN, el
procediment iniciat sobre la legalitat urbanística, informant-lo que durant el termini de
quinze dies podran consultar l'expedient que es tramita per la suspensió d'obres
realitzades, i allegar i presentar els documents que estimi pertinents.

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

El Secretari
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DECRET

No havent-se formulat reclamacions ni al.legacions contra l'Ordenança reguladora per a

_

l' atorgament de subvencions per a la rehabilitació de façanes, segons certificació del
Secretari de la Corporació, l'aprovació inicial de l' esmentada Ordenança queda elevada
a definitiva, de conformitat amb l'acord de l' Ajuntament Ple de data 19 d'abril

d'enguany.

Llançà, 31 d'agost de 2000

L' ALCALDE
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D E e RET .- A la vila de Llançà, a quatre de setembre de dos mil.

VIST l'informe emès pels serveis tècnics municipals, fent constar que en les obres de
Reforma d'habitatge al carrer Fages de Climent, 2, el promotor de la qual n'és
ANSATEL, S.L., hi ha instal.1ada 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. Salvador Gil en representació de la societat ANSATEL, S.L. perquè
en el termini màxim de DEU DIES aporti la següent documentació:

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

2. Certificat de la casa instal.1adora subscrit per Tècnic titulat, acreditatiu del perfecte
estat dels elements de la grua instal.1ada 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.
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D E e RET .- A la vila de Llançà, a quatre de setembre de dos mil.

VIST l'informe emès pels serveis tècnics municipals, fent constar que en les obres de
construcció d'un immoble d'onze habitatges i garatges .al carrer S'Arnella, 6, el
promotor de la qual n'és PROMOCIONS JONQUERENQUES, S.A., hi ha instal.lada
una grua, sense que per part de Ia propietat s'hagi aportat Ia documentació corresponent.

Per tot això, aquesta Alcaldia HA RESOLT:

REQUERIR al Sr. Josep Company en representació de la societat PROMOCIONS
JONQUERENQUES 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 insral.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 ellloc .i data al principi assenyalat, davant meu, el Secretari que certifico.
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D E e RET .- A la vila de Llançà" a quatre de setembre de dos mil.

VIST l'informe emès pels serveis tècnics municipals, fent constar que en les obres de
"Construcció d'un edifici de LO apartaments" al Carrer Girona, 2, el promotor de la qual
n'és KABALA 7, S.L., 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 Sr. Jose Luis Vilas en representació de la societat KABALA 7� 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 instaUada .i de que .assumeix .la .responsabilitat del
muntatge fins a deixar-la en perfecte estat de funcionament.

3. Assegurança de responsabilitat civilper un import mínim de 50.000.000 depessetes.

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

L'ALCALDE
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D E e RET .- A la vila de Llançà, a quatre de setembre de dos mil.

2(9

VIST l'informe emès pels serveis tècnics municipals, fent constar que en les obres de
"Construcció de deu vivendes en filera" a l'Av. Jaume I, 4, el promotor de la qual n'és
PROMOCIONS MARE DE DEU DEL CAMP, 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 a la societat PROMOCIONS MARE DE DEU DEL CAMP 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 depessetes.

Ho mana i signa en Josep M. Salvatella i Suñer, Alcalde-President de l'Ajuntarnnet de
Llançà, en elUoc i data al principi assenyalat, davant meu, el Secretari que certifico.
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D E e RET .- A la vila de Llançà, a quatre de setembre de dos mil.

VIST l'informe emès pels serveis tècnics municipals, fent constar que en les obres de
"Construcció de dos blocs d'habitatgesplurifamiliars aïllat" .a la Ctra. Port de la Selva,
120, el promotor de la qual n'és VAS PROMOTORS D'OBRES I PROJECTES, S.L.,
hi ha instal.lada una .grua, sense que per .part de la .propietat s'hagi aportat la
documentació corresponent, així com tampoc s'ha comunicat el nom del contractita que
efectua les.obres ...

Per tot això, aquesta Alcaldia HA RESOLT:

PRIMER.- REQUERIR a la Sra. Adela Virgos Rovira .en representació de la .societat
VAS PROMOTORS D'OBRES I PROJECTES, 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 lagrua instal.lada i de Que .assumeix la responsabilitat del
muntatge fins a deixar-la en perfecte estat de funcionament.

3. Assegurança de responsabilitat civilper un import mínim de 50.000.000 de_pessetes.

SEGON.- Comunicar el nom del contractista que efectua les obres acreditant estar al
corrent de l'I.A.E. per realitazar obres en aquest municipi.

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

Llançà, en el lloc i data alprincipi 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 - e-mail: lIanca@lIanca.net
Registre d'Entitats Locals: 01170926
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D E e RET .- A la vila de Llançà, a quatre de setembre de dos mil.

VIST l'informe emès pels serveis tècnics municipals, fent constar que en les obres de
"Construcció de bloc de vivendes plurifamiliars" al carrer Vall del Sol, 8, el promotor
de la qual n'és CANIGÓ INVERSIONES Y OBRA, S.L., 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 Sr. Campillo en representació de la societat CANIGÓ INVERSIONES
y OBRAS, 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 Ja responsabilitat del
muntatge fins a deixar-la en perfecte estat de funcionament.

3. Assegurança de responsabilitatcivil per un import mínim.de50.000.000 .de pessetes.

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

El Secretari

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

L'Alcalde que subscriu ha d'absentar-se del Municipi per assumptes particulars.

En conseqüència, i d'acord amb el que determina l'article 47 del Reial Decret 2568 de
28-11-1986 pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Entitats Locals, aquesta Alcaldia,

HARESOLT:

DELEGAR a favor del Tinent d'Alcalde Sr. JAUME COLL i SOLÀ les funcions
d'Alcalde per tal que el substitueixi durant els dies 12, 13, 14, 15 i 16 de setembre
d'enguany.

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

L'ALCALDE,
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Davant meu

CRETARI,

Av. Europa, núm. 37 - Tel. 972 38 01 81 - Fax 972 381258 - 17490 LLANÇÀ - e-mail: lIanca@lIanca.net
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DEC RET. - A la vila de Llançà, el set de setembre de dos mil.

VISTOS els informes de la Policia Local i del Secretari, en relació amb l'estat de
salubritat en què es troba el solar situat al carrer La Farella núm. 36 i carretera del Port

de la Selva núm. 31, el qual es troba ple de malesa amb alt perill i rise d'incendi, i vist el

que determina l'article 84 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, de Règim Jurídic de
les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i atès que no s'ha
donat compliment al requeriment de data 22-09-99 perquè es procedís a la seva neteja,
posi's de manifest a les interessades Sres. FILOMENA ALBA CAÑADA i ELVIRA
FARRERAS VALENTÍ el procediment iniciat per restablir les condicions de salubritat
del solar.

L'interessat, durant el termini de DEU DIES podrà aLlegar i presentar els documents i

justificacions que estimi pertinents.

Ho mana i signa el Sr. Josep M. Salvatella i Suñer, Alcalde-President de l'Ajuntament
de Llançà, en la data al principi assenyalada, davant meu, el Secretari que dono fe.
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DECRET.-

A la Vila de Llançà, a set de setembre de dos mil.

VIST l'escrit de la Sra. AURORA PUCHE AGUILERA actuant en representació
de la Sra. HELENA ROQUETA de data de 8.05.2000, tramès per fax en data
de 11.05.2000, en el que manifesta que per part d'aquest Ajuntament s'havia

procedit a una construcció iLlegal i condicionament no autoritzat com a zona

desbarjo en la parcel.la de la seva propietat de referència cadastral
17090000000500130GR i inscrita en el Registre de la Propietat núm. 2 de
Roses, finca 2130, Tom 1575, sense comptar amb coneixement i menys amb
l'autorització de la propietat. A la vegada comunica que si resulta d'interès una

conclusió consensuada, aquest Ajuntament es posi en contacte en el termini de
set dies.

VISTOS els antecedents obrants en I'expedient, del que resulta que està

integrat, entre d'altres, dels següents documents:

Oferiment de la Sra. Montserrat Soler per compra de la finca.
Informe valoració de l'Arquitecte Assessor Municipal.
Document d'opció de compra.
Informe del Secretari.
Decret d'Alcaidia disposant la compra de la finca.
SoLlicitud certificació al Cadastre de Rústica.
Certificació del Cadastre de la parcel.la del Polígon, 5, ParceLla 130 a nom

de la Sra. Montserrat Soler Vilanova.

Escriptura de compra de l'esmentat terreny.

ATÈS que d'acord amb els antecedents obrants en l'expedient, aixt com la
demés documentació aportada amb posterioritat, la reclamació a què fa
referència la Sra. Aurora Puche en representació d'HELENA ROQUETA
sembla ser que es tracta d'una altra finca, tota vegada que per part de

l'Ajuntament de Llançà s'ha fet la tramitació adequada, aquesta Alcaldia HA
RESOLT:

Primer. INICIAR expedient d'investigació, de conformitat i als efectes previstos
en els articles 134 i concordants del Reglament de Patrimoni dels ens locals,
per tal d'intentar aclarir la reivindicació de la Sra. HELENA ROQUETA
corresponent a la parcel.la cadastral núm. 130 del Polígon 5 del Cadastre de

Rústica, la qual és considerada de propietat municipal.
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Segon: OFERIR el tràmit de vista i audiència a la Sra. HELENA ROQUETA i
demés interessats en l'expedient perquè en el termini de quinze dies pugui
consultar l'expedient i al.legar allò que estimi pertinent, aportant els documents
i justificacions que cregui oportuns.

Ho mana i signa el Sr. Alcalde de Llançà, a la data abans esmentada.

Davant meu:

El Secretari
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DEC R E .I' _ -A Ja vila deLlançà, el vint de .setembre de dos mil.

Vist l'escrit tramès per HOLY COW PRODUCTIONS en data d'avui on sol.liciten
llicència per ocupar unapart de la Platja de Grifeuper muntatgepublicitari en dates 22 i
23 de setembre, aquesta Alcaldia ha RESOLT literalment el següent:

"No hi ha CªJ) inconvenient en Que Holly Cow Productions dugui a terme les _proves
fotogràfiques els dies 22 i 23 de setembre, a la platja de Grifeu, per a la campanya de

Prada, tot i quepreguem gue el tancat de 100 metres Quadrats sigui muntat i retiratper
vostès. Igualment, no cal dir, que cal abandonar la platja en les mateixes condicions

higièniques en que se la trobaran el divendres. Molt _possiblement, comunicarem a la
Policia Local de Llançà, que s'acosti fins a Grifeu, per tal de vetllar per la seguretat de
la platja i que la sessió fotogràfica transcorri amb tota normalitat.

D'altra banda, hem de preguntar-los, com amb altres empreses de producció o

publicitat, si teniu reservada una .part del.pressupost de la realització del catàleg .per a

agrair econòmicament l'Ajuntament del municipi que us cedeix les instal.lacions

públiques, en aquest cas unaporció de laplatja de Grifeu.

Esperant rebre resposta d'aquesta darrera qüestió, rebeu una salutació cordial.

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

Llançà, en el lloc i data al principi assenyalat, davant meu, la Secretària Acetal. que
certifica. Signatures, L'ALCALDE.= Davant meu, La Secretària Acctal., rubricats.

La Secretària Acetal.
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En virtut del que disposen les Bases aprovades pel Ple de la Corporació, en data 8 de

maig de 2000, que regeixen el concurs-oposició lliure per a la provisió en règim laboral
de places vacants amb destí a la Brigada Municipal d'Obres i Serveis; i vistes les

instàncies per prendre part a les proves,

aspirants exclosos, per no haver acreditat disposar de la titulació exigida a les bases:
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DECRET

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

HE RESOLT:

Primer.- APROVAR la següent llista:

a) Plaça de paleta oficial 18:

aspirants admesos:

aspirants exclosos:
Sr. Agustí Boada i Boher

cap

b) Plaça de peons:
aspirants admesos: Sr. Miquel Cardoner i Paronella

Sr. Jaume Gassiot i Geis
Sr.Francisco Mena i Durán
Sr. Llorenç Serrano i Rodriguez
Sr.Pere Sala i Carbó

Sr.Francesc Soler i Viñas
Sr. Antonio Jesús Vaquero i Castilla

Sr. Joaquín Mejías i Cordón
Sr.Francisco Pilares i Marchad
Sr. Pedro Orta

c) Plaça d'electricista:

aspirants admesos: Sr. Jordi González i Matamoros
Sr. Josep Pascual i Pascual

capaspirants exclosos:

d) Plaça de netejadora:
aspirants admeses: Sra. W Carmen Andrade i Vaz

Sra. Carmen Galvez i Sibajas
Sra. Ascensión Hernández i Martínez
Sra. Rosa Nebot i Juliol

aspirants excloses: cap
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Segon.- DESIGNAR el Tnbunal Qualificador dels exerCICIS, el qual eStirfà.-Gempost
les següents persones:

21 8

PRESIDENT Titular:

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

REPRESENTANT DE L'ESCOLA D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA DE CATALUNYA

a) Placa de paleta oficial IR:

Titular: Sr. Marcià Hernández i Campos
Suplent: Sr. Carles Pigem i Ramis

b) Plaça de peons:
Titular: Sr.Francisco Muñoz i Cameo

Suplent: Sr. Josep Reverendo i Carbonell

c) Plaça d'electricista:
Titular: Sr. Agustí García i Andrés

Suplent: Sr. Josep M_"3 Cortada i Puig
d) Plaça de netejadora:

Titular: Sr. Francesc Rojo i Ratera

Suplent: Sr. Ferran González i Cebrián

REPRESENTANT DEL DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ DE LA GENERALITAT

a) Placa de paleta oficial 1 R:

Titular: Sra. Enriqueta Soler i Reguera
Suplent: Sra. Dolors Gich i Devesa

b) Plaça de peons:
Titular: Sra. Enriqueta Soler i Reguera
Suplent: Sra. Dolors Gich i Devesa

c) Plaça d'electricista:
Titular: Sra. Dolors Gich i Devesa

Suplent: Sra. Enriqueta Soler i Reguera
d) Plaça de netejadora:

Titular: Sra. Dolors Gich i Devesa

Suplent: Sra. Enriqueta Soler i Reguera

MEMBRES DE LA CORPORACIÓ DESIGNATS PER L'ALCALDIA

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

Sr: Francesc Fàbrega i Bosch
Suplents:
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TÈCNIC EXPERT DESIGNAT PEL PRESIDENT DE LA CORPORACIÓ

Titular:

Suplent:
Sr. Jaume Subirats i Cardoner
Sr. Jean Pierre Fortea i Roca

FUNCIONARI DE CARRERA DESIGNAT PEL PRESIDENT DE LA

CORPORACIÓ
Titular:

Suplent:
Sra. Anna Ribas i Bardera

Sra. Ma Carme Nogué i Ayats

SECRETARI DEL TRIBUNAL

Titular:

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

ASSESSORS ESPECIALISTES DESIGNATS PEL PRESIDENT DE LA

CORPORACIÓ

Coneixements de català, Sra. Begoña Peña i Rubio

Tercer.- FIXAR com a data per a la constitució del Tribunal, el dilluns, dia 30
d'octubre de 2000, a les 9 hores del matí, a la Casa Consistorial.
L'inici dels exercicis serà el mateix dia 30 d'octubre, 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 Sr.JOSEP M. SALVATELLA i sUÑER, Alcalde-President de
l'Ajuntament de Llançà, en el lloc i data abans indicats, davant meu, la Secretària en

funcions, que certifico.

Davant meu,
LA SECRETÀRIA e.f
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En virtut del que disposen les Bases aprovades pel Ple de la Corporació, en

maig de 2000, que regeixen el concurs-oposició lliure per a la provisió en règim laboral

d'una plaça d'Auxiliar de la Llar d'Infants; i vistes les instàncies per prendre part a les

proves,

DECRET

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

HE RESOLT

Primer.- APROVARia següent llista:

Sra. M" Àngels Barbosa i Deu

Sra. Beatriz Domínguez i Pérez
Sra. Cristina Fontdecaba i Parada

Sra. Lurdes Lladó i Trilla
Sra. Sílvia Oliva i Olmos

Sra. Montserrat Sánchez i Gurri
Sra. Sara Sánchez i Prada
Sra. Ester Serradell i Berenguer
Sra. M" Dolors Solé i Planas

aspirants excloses: cap

aspirants admeses:

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

PRESIDENT Titular:

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

REPRESENTANT DE L'ESCOLA D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA DE CATALUNYA

Titular:

Suplent:
Sra. Anna Ma Ruiz i Antón

Sra. Dolors Sàcera i García

REPRESENTANT DEL DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ DE LA GENERALITAT

Titular:

Suplent:
Sr. Joaquim Formiga i Güell
Sr. Joan Baseiria i Sala

MEMBRES DE LA CORPORACIÓ DESIGNATS PER L'ALCALDIA

Titulars: Sr. Lluís Solà i Verdaguer
Sr. Francesc Fàbrega i Bosch
Sr. Jaume Coll i Solà
Sr. Víctor Pagès i Giralt

Suplents:
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Titular:

Suplent:
Sra. Anna Bes i Valls
Sra. Núria Sáiz i Martínez

FUNCIONARI DE CARRERA DESIGNAT PEL PRESIDENT DE LA

CORPORACIÓ
Titular:

Suplent:
Sra. Anna Ribas i Bardera

Sra. Maria Pi i Soler

SECRETARI DEL TRIBUNAL

Titular:

Suplent:
Sra. Encarnació Mesquida i Paltré

Sra. Dolors Tum i Santigosa

ASSESSORS ESPECIALISTES DESIGNATS PEL PRESIDENT DE LA

CORPORACIÓ

Exercici de català, Sra. Imma Trias i Pilsa

Tercer.- FIXAR com a data per a la constitució del Tribunal, el dilluns, dia 20 de

novembre de 2000, a les 9 hores del matí, a la Casa ConsistoriaL

L'inici dels exercicis serà el mateix dia 20 de novembre, 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 Sr.JOSEP M. SALVATELLA i sUÑER, Alcalde-President de

l' Ajuntament de Llançà, en el lloc i data abans indicats, davant meu, la Secretària en

funcions, que certifico.

Davant meu,
LA SECRETÀRIA e.f.
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DECRET

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

En virtut del que disposen les Bases aprovades pel Ple de la Corporació, en data 8 de

maig de 2000, que regeixen el concurs-oposició lliure per a la provisió en règim laboral

d'una plaça d'Auxiliar administratiu amb destí a l'Oficina de Turisme; i vistes les

instàncies per prendre part a les proves,

HE RESOLT:

Primer.- APROVAR la següent llista:

Sra. M" Catalina Ferragut i Tomás
Sra. Anna Nadal i Saiz
Sr. Antoni Nogué i Vitienes
Sr. Pere Ribera i Herdes

Sra. Beatriz Roa i Villalba
Sra. Núria Ventura i Luis
Sra. Natàlia Vilavoy i Pagés

aspirants exclosos: cap

aspirants admesos:

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. Jaume Coll i Solà

REPRESENTANT DE L'ESCOLA D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA DE CATALUNYA

Titular:

Suplent:
Sra. Esther López i Calbet
Sr. Joan Aguer i Trilla

REPRESENTANT DEL DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ DE LA GENERALITAT

Titular:

Suplent:
Sra. Carme Juanola i Solà
Sr. Joan Surós i Peracaula

MEMBRES DE LA CORPORACIÓ DESIGNATS PER L'ALCALDIA

Titulars: Sr. Pere Vila i Fulcarà
Sr. Francesc Fàbrega i Bosch
Sr. Josep Serradell i Pacareu

Sr. Víctor Pagès i Giralt
Suplents:
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TÈCNIC EXPERT DESIGNAT PEL PRESIDENT DE LA CORPORACIÓ

Titular:

Suplent:
Sra. Núria Torres i Berta

Sr. Joan Pau Andreu

FUNCIONARI DE CARRERA DESIGNAT PEL PRESIDENT DE LA

CORPORACIÓ
Titular:

Suplent:
Sra. Anna Ribas i Bardera

Sra. Maria Pi i Soler

SECRETARI DEL TRIBUNAL

Titular:

Suplent:
Sra. Encarnació Mesquida i Paltré

Sra. Dolors Tum i Santigosa

ASSESSORS ESPECIALISTES DESIGNATS PEL PRESIDENT DE LA

CORPORACIÓ

Exercici de català, Sra. Imma Trias i Pilsa

Tercer.- FIXAR com a data per a la constitució del Tribunal, el dilluns, dia 23

d'octubre de 2000, a les 9 hores del matí, a la Casa Consistorial.

L'inici dels exercicis serà el mateix dia 23 d'octubre, 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 Sr.JOSEP M. SALVATELLA i sUÑER, Alcalde-President de

l'Ajuntament de Llançà, en el lloc i data abans indicats, davant meu, la Secretària en

funcions, que certifico.
;¡-'

.

Davant meu,
..

, LA SECRETÀRIAe.f
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� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

DEC RET .- A la vila de Llançà, el vint-i-dos de setembre de dos mil.

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

que consta que el solar sitat al carrer Joan Maragall núm. 12, propietat del Sf. JOAN

SALVAT i SOLER, es troba ple de malesa amb alt perill i risc d'incendi.

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

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

condicions de 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

netejar el solar situat al carrer Joan Maragall núm. 12.

Davant meu,
r·......-;"-..-.·CRETARI,

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 Sf. Alcalde-President de l'Ajuntament de Llançà, davant meu, el

Secretari que certifico.
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� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ IALTEMPORDÀ)

DEC RET .- A la vila de Llançà, el vint-i-sis de setembre de dos mil.

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

que consta que el solar situat al carrer Comte Jofre s/n, propietat de FUENSANTA

GOTANEGRA PUJOL, es troba ple 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. FUENSANTA GOTANEGRA PUJOL, 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 solar situat al carrer Comte Jofre s/n.

ADVERTIR a la Sra. FUENSANTA GOTANEGRA PUJOL, que en el cas

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

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

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

Secretari que certifico.

Davant meu

EL SECRETARI,

Av. Europa, núm. 37 - Tel. 972 38 01 81 - Fax 972 381258 - 17490 LLANÇÀ - e-mail: Ilanca@llanca.net

Registre d'Entitats Locals: 01170926



•

� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

DEC RET .- A la vila de Llançà, el vint-i-sis de setembre de dos mil.

Vist l'informe emès pel Coordinador d'Obres i Urbanisme d'aquest Ajuntament" en el
que consta que el solar situat al carrer Mora núm. 12, propietat del Sr. JOSEP FELIU
NOGUERA, es troba ple 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. JOSEP FELIU NOGUERA, 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 solar situat al carrer Mora núm. 12.

ADVERTIR al Sr. JOSEP FELIU NOGUERA, 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 elSr. Alcalde-President de l' Ajuntament de Llançà, davant meu, el
Secretari que certifico.

.

Davant meu,
ELSECRETARI
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� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALT EMPORDÀ)

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

Resolucions de l'Alcaldia, que comprèn des del3 de juliol al26 de setembre de l'any
2000.

Llançà, a 26 de setembre de 2000.

Narcís Subirats i Reynal
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