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� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALT EMPORDÀ)

AJUNTAMENTDELLANÇÀ

LLffiRE DE RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA

Any 2000

TOM III

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

Decrets de l' Alcaldia, amb numeració correlativa, des del dia 3 d' octubre fins al dia 22

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

el segell de la Corporació.

Vistiplau
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� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

D E e RE T.-

227

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

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

1.- ÀREA D'HISENDA:

A proposta del Regidor Delegat d'Hisenda

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

es detallen:

- Pressupost Ajuntament 1.071.889 Pta.

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

l'Ajuntament de Llançà, en el lloc i la data abans indicats.
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228

DECRET.- A la Vila de Llançà, a sis d' octubre del dos mil.

VISTA la proposata del Tribunal qualificador de les proves selectives realitzades

data 25 de setembre d'enguany, per cobrir mitjançant concurs-oposició una plaça
tècnic auxiliar d'Arxiu i Biblioteca, integrat a l'Escala d'Administració Especial,
subescala de Serveis especials, aquesta Alcaldia HA RESOLT:

Primer: NOMENAR al Sr. JOAN SERRA i PERALS, funcionari de carrera en propietat
d'aquest Ajuntament, com a tècnic auxiliar d'arxiu i bibloteca, integrat a l'Escala

d'Administració Especial, sucescala de Serveis Especials.

Segon: NOTIFICAR la present resolució al interessat, el qual haurà de prendre
possessió del seu càrrec en el termini d'un mes, des de la data de rebuda de la

notificació, i prestar el jurament o promesa legalment establerts.

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

l'Ajuntament de Llançà, davant meu, El Secretari, que certifico.
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DEC RET .

- A la vila de Llançà, a sis d'octubre de dos mil.

VIST l'informe emès per l'Arquitecte municipal en relació amb l'estat de seguretat en que
es troba la façana de l'edifici situat al Passeig Marítim, 5, on es produeixen despreniments
de l'aplacat de la façana, la qual cosa podria comportar danys importants a tercers; i vist el

que determina l'article 84 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, per tot això, aquesta
Alcaldia HA RESOLT:

POSI'S DE MANIFEST als interessats afectats, Srs. JOAN, FRANCESC i ISIDRE
FÀBREGA BOSCH, MONTSERRAT VILANOVA CLE i M. LOURDES LLOVERAS
PUJOL, el procediment iniciat per restablir les condicions de seguretat de l'immoble.

Els interessats, durant el termini de DEU DIES podran aLlegar i presentar els documents i

justificacions que estimin pertinents.

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

Llançà, en la data al principi assenyalada, davant meu, el Secretari que dóna fe.
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DEC RET .- A la vila de Llançà, a deu d'octubre de dos mil.

VIST l'informe emès per l'Arquitecte assessor municipal on fa constar que en les obres
de construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat al carrer Ramon Muntaner, 10, els

propietaris del qual són JOSEP ALBAÑIL PEREZ i NEUS OLIVET COMAS, s'ha
aixecat un mur de contenció de terres i a més, s'han produït lesions en el terreny de la
propietat veïna per despreniments de terres, aquesta Alcaldia HA RESOLT:

REQUERIR al Srs. JOSEP ALBAÑIL PEREZ i NEUS OLIVET COMAS perquè
d'immediat adoptin mesures de seguretat per tal d'evitar perill de despreniment de terres
a les obres que realitzen al carrer Ramon Muntaner, 10, comunicant a aquest
Ajuntament les mesures adoptades.

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.

I Secretari
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D E e RE T.-

A la Vila de Llançà, el deu d'octubre 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 472.639 Pta.

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

l'Ajuntament de Llançà, en el lloc i la data abans indicats.
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"D E CRE T. - A la vila de Llançà, a disset d'octubre de dos mil.

D'acord amb l'informe emès per l'Enginyer Assessor Municipal en data 16.10.2000, així

com l'informe emès pel Servei del Joc i l'Espectacle de la Delegació Territorial del Govern

de la Generalitat de Catalunya, de data 1 de març de 2000, en relació amb l'obertura d'un

BAR RESTAURANT al Passeig Marítim, 9-10, del qual n'és titular LLANÇÀ GLOP'S,
S.C.

DECRETO:

ATORGAR llicència municipal per l'OBERTURA I FUNCIONAMENT d'un BAR

RESTAURANT al Passeig Marítim, 9-10, el titular de la qual n'és LLANÇÀ GLOP'S,
S.C. pel fet d'haver-se complert els requisits i adoptat les mesures correctores propossades.

D'acord amb l'article 89 del Decret 136/1999 de 18 de maig, pel qual s'aprova el

Reglament general de desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció

integral de l'administració ambiental, i s'adapten els seus annexos, aquesta activitat estarà

sotmesa a controls periòdics com a màxim cada 5 anys, per tal de verificar si la instal.lació i

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

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

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

Signatures: L'Alcalde-President.= Davant meu, El Secretari, rubricats."
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D E e RE T.-

A la Vila de Llançà, a disset d'octubre 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 369.625 Pta.

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

l'Ajuntament de Llançà, en el lloc i la data abans indicats.
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34

DEC RET .

- A la vila de Llançà, a dinou d'octubre de dos mil.

VIST l'expedient instruit per haver realitzat obres a la finca del carrer Bassegoda, úm. 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.

VIST el Decret d'alcaldia de data 30.09.2000 on s'ordenava als veïns de l'immoble per tal
que retiressin els elements instal.lats sense llicència fins a deixar-lo al seu estat original, o

bé sol.licitessin llicència municipal per tal de legalitzar-lo en cas de poder-se legalitzar.

ATÈS que en data 19.09.2000 per part de Sr. Joan M. Pau i Negre en representació dels
veïns de l'immoble s'han presentat al.legacions fent constar entre d'altres coses que:

1. El cobert existent fa 30 anys que es va construir.
2. Que per protegir la barbacoa s'ha construit amb planxes una ampliació del cobert, el

qual voldria legalitzar.
3. Que la barbacoa va ser construïda fa 10 anys.

VIST l'informe emès per l'Arquitecte Assessor municipal en data 03.10.2000, on fa constar

que l'ampliació de l'uralita no compleix les ordenances, per la qual cosa no pot autoritzar
se i s'ha d'enderrocar.

Per tot això, aquesta Alcaldia HA RESOLT:

PRIMER. - REQUERIR als Srs. CHRISTIAN LAURENT, JOSEPH RAYMOND GARCIA
i IVES EUGENE NAVEL com a veïns de l'immoble afectat, perquè en el termini màxim
de vint dies procedeixin a retirar els elements insta1.lats sense llicència fins a deixar-lo al
seu estat original. En cas contrari es procedirà subsidiàriament i s'executaran els treballs
pels Serveis Tècnics Municipals en dia i hora a determinar, el qual es comunicarà
oportunament, així com les despeses dels esmentats treballs.

SEGON.- Justificar documentalment la data de construcció de la barbacoa.

Ho mana i signa el Sr. Josep M. Salvatella i Suñer, Alcalde-President de l'Ajuntament de
Llançà, en eilloc i data al principi assenyalats, davant meu, el Secretari que certifico.
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DEC RET .- A la vila de Llançà, a vint d'octubre de dos mil.

235

VISTA la sol.1icitud del Sr. Carles Mamano i Bauzà en representació de RETE
MÓVll." S.A. , registrada en aquestes dependències en data 15.09.2000, RE. núm. 4778,
demanant la modificació del projecte referent a la instal.1ació d'una Estació Base de
Telefonia móbil al carrer Galladera, s/n.

VISTOS els informes de l'Arquitecte Enginyers municipals, aquesta Alcaldia HA
RESOLT:

PRIMER- TRAMETRE la sol.1icitud de RETEVISIÓN MÓVll." S.A. a la Comissió
d'Urbanisme de Girona als efectes de l'aprovació prèvia a que fa referència l'article 68 del
Decret legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel qual s'aprova la refosa de textos legals vigents
a Catalunya en matèria urbanística.

SEGON.- REQUERIR a Carles Mamano i Bauzà en representació de RETEVISIÓN
MÓVll." S.A. per tal que en el termini de quinze dies aporti els documents assenyalats en

l'article 5 de l'Ordenança municipal per a la instal.lació i funcionament d'instal.1acions de
radiocomunicació.

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

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

El Secretari
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VISTA la denúncia formulada per sorolls i molèsties procedents de l'aire co dicionat
del supermercat DIA emplaçat al carrer Bernat Metge d'aquest municipi, i VIST
l'informe emès per l'Enginyer Tècnic municipal en data 04.09.2000 on fa constar que
existeixen uns aparells d'aire condicionat emplaçats a la façana del carrer Bernat Metge
i Cabrafiga, dels quals, només hi consta en el projecte de l'activitat, el que està emplaçat
al carrer Cabrafiga,

� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

DEC RET .- A la vila de Llançà, a vint d'octubre de dos mil.

VIST l'expedient de l'activitat de SUPERMERCAT emplaçat al carrer Cabrafiga, 22,
inicialment a nom de DISTRIBUCIONES REUS, S.A., el qual es troba pendent de la
llicència d'obertura i funcionament de l'activitat,

ATÈS que per la Comissió de Govern de data 08.11.1994 es va autoritzar el canvi de
titular de l'activitat a favor de la societat LLANÇÀ 94, S.L., restant pendent d'acabar de
tramitar l'expedient de l'activitat abans esmentada, per tot això aquesta Alcadia HA
RESOLT:

PRIMER.- REQUERIR a l'empresa LLANÇÀ 94, S.L. com a titular de l'activitat de
SUPERMERCAT del carrer Cabrafiga, 22, perquè en un termini no superior a un mes

legalitzi l'aparell d' aire condicionat el qual dona a la façana del carrer Bernat Metge,
per no constar en el projecte de l'activitat el qual està en tràmitació pendent de
documentació, i s'abstingui de posar-lo en funcionament.

SEGON.- APORTAR Certificació del Tècnic director de les obres i instal.1acions, on

s'especifiqui que l'activitat s'adapta al projecte presentat, i com a pas previ per obtenir
la llicència d'obertura i funcionament.

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

procedirà a iniciar expedient per a la clausura de local.

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

Registre d'Entitats Locals: 01170926
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DEC RET .- A la vila de Llançà, el vint-i-sis d'octubre de dos mil.

237

Vist l'informe emès per la Policia Local el dia 23-10-00, en el que consta que a la

terrassa del local situat al carrer Ebre núm. 2, antic "Bar Pirata", . propietat de

PROMOCIONS LLAMPAlES S.L., hi havia deixalles i vidres trencats, així com una

xeringa utilitzada, la qual cosa representa un rise per les persones que puguin accedir al

lloc.

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 PROMOCIONS LLAMPAlES S.L., perquè en el termini de QUINZE
DIES, a comptar des de la data de rebuda de la notific.ació de la present .resolució,

procedeixi a netejar la terrassa del local situat al carrer Ebre núm. 2 i prengui les

mesures oportunes per limitar l'accés a qualsevol persona a Ia terrassa de I'immoble,

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

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

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

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

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

Secretari que certifico.
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DECRET

238

A la Vila de Llançà, a trenta-ú d'octubre dé l'any dos mil.

Vista la proposta del Tribunal qualificador de les proves selectives
realitzades en data 2 d'octubre d'enguany, per cobrir mitjançant concurs

oposició, dues places d'Agents de la Policia Local, integrats a l' escala
d'Administració Especial-Subescala Policia, aquesta Alcaldia HA
RESOLT:

1r.- NOMENAR la Sra. BEATRIZ VENTURA i MERINO funcionària en

pràctiques d'aquest Ajuntament com a Agent de la Policia, integrada a

l'escala d'Administració Especial- subescala Policia.

2n. - Per adquirir la condició de funcionària de carrera en propietat, la
funcionària en pràctiques haurà de superar el curs selectiu de l'Escola de
Policia de Catalunya i superar també el període de pràctiques professionals
al municipi, de sis mesos.

3r.- NOTIFICAR la present resolució a la interessada, la qual haurà de
prendre possessió del seu càrrec en el termini màxim d'un mes, des de la

.

data de rebuda la notificació, i prestar jurament o promesa legalment
establerts.

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

ELSECRETARI
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A la Vila de Llançà, a trenta-ú d'octubre de l'any dos mil.

DECRET

239

Vista la proposta del Tribunal qualificador de les proves selectives
realitzades en data 2 d' octubre d'enguany, per cobrir mitjançant concurs

oposició, dues places d'Agents de la Policia Local, integrats a l'escala
d'Administració Especial-Subescala Policia, aquesta Alcaldia HA
RESOLT:

1r.- NOMENAR al Sr.OSCAR RODRIGUEZ i BENEJAM funcionari en

pràctiques d'aquest Ajuntament com a Agent de la Policia, integrat a

l'escala d'Administració Especial- subescala Policia.

2n. - Per adquirir la condició de funcionari de carrera en propietat, el
funcionari en pràctiques haurà de superar el curs selectiu de l'Escola de
Policia de Catalunya i superar també el període de pràctiques professionals
al municipi, de sis mesos.

3r.- NOTIFICAR la present resolució a l'interessat, el qual haurà de

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

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

A la Vila de Llançà, a trenta-ú d'octubre 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 607.112 Pta.

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

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

L'

Davant meu

ELSECRETARI
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A la vila de Llançà, a sis de novembre de l'any dos mil.

En virtut del que disposen les Bases aprovades pel Ple de la Corporació, en data 3 de
juliol d'enguany, que regeixen el concurs-oposició pel sistema de promoció interna, per
a la provisió de dues places de Caporal de la Policia Local, i vistes les instàncies per
prendre part a les proves, HER E S OLT

•

<@> AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ¡

DECRET

Primer.- APROVARIa següent llista:

aspirants admesos: Sr. Òscar Soler i Bosch
Sr.Joan Carles García i García

aspirants exclosos: cap

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

PRESIDENT Titular:

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

Titulars:

MEMBRES DE LA CORPORACIÓ DESIGNATS PER L'ALCALDIA

Suplents:

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

FUNCIONARIS DE CARRERA DESIGNATS PEL PRESIDENT DE LA
CORPORACIÓ

Titulars: Sra. Anna Ribas i Bardera
Sra. Maria Pi i Soler
Sra. M" Carme Nogué i Ayats
Sr. Narcis Subirats i Reynal

Suplent:

REPRESENTANT DE L'ESCOLA DE POLICIA DE CATALUNYA

Titular:

Suplent:
Sr. Joan Romero i Calero
Sr. Josep Pujades i Sánchez

REPRESENTANT DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE SEGURETAT CIUTADANA

Titular:

Suplent:
Sr. Francesc Rojo i Ratera
Sr. Lluís Mujal i Sorrosal

Registre d'Entitats Locals: 01170926
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CAP DE LA POLICIA LOCAL
Titular:

Suplent:

SECRETARI DEL TRIBUNAL

Titular:

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

ASSESSORS ESPECIALISTES DESIGNATS PEL PRESIDENT DE LA
CORPORACIÓ

Proves psicotècniques, Sr. Joan Carles Subirats i Baró

Tercer.- FIXAR com a data per a la constitució del Tribunal, el dilluns, dia 4 de
desembre de 2000, a les 9 hores del matí, a la Casa Consistorial.
L'inici dels exercicis serà el mateix dia 4 de desembre, 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.
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A la vila de Llançà, a sis de novembre de l'any dos mil.

En virtut del que disposen les Bases aprovades pel Ple de la Corporació, en data 3 de
juliol d'enguany, que regeixen el concurs-oposició pel sistema de promoció interna, per
a la provisió de dues places d'Administratiu d'Administració General i vistes les
instàncies per prendre part a les proves, HER E S OLT :

Primer.- APROVAR la següent llista:

aspirants exclosos: cap

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

DECRET

aspirants admesos:

PRESIDENT Titular:

Suplent:
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Sra. Sílvia Tabernero i Jódar
Sra. Teresa García i Pla

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

Titulars:

MEMBRES DE LA CORPORACIÓ DESIGNATS PER L'ALCALDIA

Suplents:

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

FUNCIONARIS DE CARRERA DESIGNATS PEL PRESIDENT DE LA
CORPORACIÓ

REPRESENTANT DE L'ESCOLA D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA DE
CATALUNYA

Titulars:

Suplent:

Titular:

Suplent:

Sra. Anna Ribas i Bardera
Sra. M_lI Carme Nogué i Ayats
Sr. Narcís Subirats i Reynal
Sra. Maria Pi i Soler

Sra. Vírgínia Pérez i Riedweg
Sf. Josep Ma Cortada i Puig

REPRESENTANT DE LA DELEGACIÓ TERRITORIAL DEL GOVERN DE LA
GENERALITAT

Titular:

Suplent:
Sra.Desirée Mascort i Yglesias
Sra. M_lI Gràcia Prat i Pineda
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SECRETARI DEL TRIBUNAL

Titular:

Suplent:

244

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

Tercer.- FIXAR com a data per a la constitució del Tribunal, el dilluns, dia 11 de
desembre de 2000, a les 9 hores del matí, a la Casa Consistorial.
L'inici dels exercicis serà el mateix dia 11 de desembre, 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.

EL SECRETARI
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Sobre aprovació de I 'Ordenança municipal per a I 'atorgament de llicències d'obertura
d 'establiments, de les activitats incloses a I 'annex III de la Llei 3/1998 de 27 de febrer,
de la intervenció integral de I 'administracià ambiental i de les activitats innòqües.

No havent-se formulat reclamacions ni al.legacions contra l'Ordenança nnunicipal per
a l'atorgament de llicències d'obertura d'establiments, de les activitats incloses a

l'annex III de la Llei 3/1998 de 27 de febrer, de la intervenció integral de
l'Administració ambiental i de les activitats innoqües, segons certificació del Secretari

_ de la Corporació, l'aprovació inicial de l'esmentada . Ordenança queda elevada a

definitiva d'acord amb l'article 64 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova
el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals i entrarà en vigor una vegada
transcorreguts quinze dies des de la publicació del text íntegre en el Bulletí Oficial de la

Província, aixi com de la publicació en el tauler d'anuncis i en el Diari Oficial de
Generalitat de Catalunya la referència, del B.O.P. que s'hagi publicat el: text íntegre.

Llançà, 9 de novembre de 2000.

/�1AMI;:'
... � � �'-I----�
:) �

\�� ,

Josep M. Salvatella i Suñer
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DEC RET .

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

Vist l'informe emès pel Coordinador d'Obres i Urbanisme, en el que consta que la
vivenda situada al carrer Estrella núm. 7, propietat del Sr. JOSEP SERRA DE RAMOS,
està en estat de ruïna i a l'interior hi ha molta runa i escombraries la qual cosa afavoreix
la proliferació de rates.

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

condicions de seguretat, salubritat i ornat públic.

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

HARESOLT:

REQUERIR al Sf. JOSEP SERRA DE RAMOS, perquè en el termini de QUINZE
DIES, a comptar des de la data de rebuda de la notificació de la present resolució,
procedeixia netejar l'interior de la vivenda situada al carrer Estrella núm. 7.

ADVERTIR al Sf. JOSEP SERRA DE RAMOS, 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.

L' CALDE,
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D E e RE T.-
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A la Vila de Llançà, a catorze de novembre de l'any dos mil.

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

aquesta Alcaldia HA RESOLT:

A proposta del Regidor Delegat d'Hisenda

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

es detallen:

_ Pressupost Ajuntament 445.799 Pta.

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

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

Davantmeu
ELSECRETARI

Av. Europa, núm. 37 - Tel. 97238 01 81 - Fax 972 38 1258 - 17490 LLANÇÀ - e-mail: Ilanca@llanca.net
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DEC RET .

- A la vila de Llançà, a quinze de novembre de dos mil.

VIST l'informe emès pel Coordinador d'obres municipal de data 15.11.2000 on fa constar

que s'estan realitzant obres consistents en construcció d'un garatge al carrer La Bateria, 64,
sense la corresponent llicència d'obres, i vist el que determina l'article 84 de la Llei

30/1992, de 26 de novembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, aquesta Alcaldia HA RESOLT:

POSAR DE MANIFEST a l'interessat, Sr. ANTONIO GONZALEZ RODRÍGUEZ, el

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

quinze dies podran consultar l'expedient que es tramita PER LA SUSPENSIÓ D'OBRES

realitzades i aLlegar i presentar els documents que estimin pertinents.

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

lloc i data al principi assenyalat, davant meu, el Secretari que certifica.
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DECRET.-

Llançà, a vint-i-tres de novembre de dos mil.

VIST l'informe de la Policia Local de Llançà de data 03.11.2000, que copiat en la seva

part necessària diu el següent:

"Que en el carrer La Selva núm. 5 i en el carreró sense sortida a l'esquerra, s'observen
els següentsjerros a la via_pública, ocu_pant-la i !lue_poden causar un dany als usuaris.

Que els elements són: unaporta metàl.lica i cincpersianes. . ....

"

ATÈS que consultats els antecedents obrants en aquestes dependències resulta que no té
llicència municipal per ocupació de la via pública.

Vistos els artieles 98 a 102 del Decret 1179/1995, de 13 dejup._y, _pel gual s' aprova el

Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals i artiele 1 del Reial Decret
2187/1978, de 23 dejun_y_,_pel gual 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: REQUERIR a l'empresa SERRALLERIA I FORJATS GARDISSÓ S.L.,
perquè en el termini de TRES DIES procedeixi a retirar els elements col.locats al carrer
La Selva núm. 5 i al carreró de l'esquerra sense llicència municipal, esmentats a

l'informe de la Policia Local, és a dir:

a) Una porta metàl.lica.
b) Cinc persianes.

Segon: ADVERTIR als efectes 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 a l'empresa SERRALLERIA I FORJATS GARDISSÓ S.L. que en

cas d'incompliment del present requeriment es procedirà a l'execució forçosa de l'acte,
i pels Serveis municipals es retiraran els elements referits, amb despeses al seu càrrec,
sens perjudici d'inici d'expedient sancionador i altres mesures gue resultin d'aplicació.

Ho mana i signa el Sr. Alcalde-President de l'Ajuntament de Llançà, davant meu, el
Secretari que certifico.
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DEC RE T.- A la vila de Llançà, el vint-i-nou de novembre de dos mil.

VIST l'informe emès pels Serveis Tècnics Municipals en data 27-11-2000, on consta

que no s'hanportat a terme els treballs de neteja del solar situat al carrer PI ESTANYS
ALTA NÚM. 12, propietat del Sr. JOAN SALVAT i SOLER, pel qual havia estat

requerit en data 29:"12-1999, en virtut del que determina l'article 84 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú, aquesta Alcaldia HA RESOLT:

POSAR DE MANIFEST a l'interessat Sf. JOAN SALVAT i SOLER el procediment
iniciat sobre la neteja de solars per tal d'adeqüar-Ios a les condicions de seguretat,
salubritat i ornat públic, informant-lo que durant el termini de deu dies podrà consultar

l'expedient i al.legar i presentar els documents gue estimipertinents.

Ho mana i signa el Sf. Josep M. Salvatella i Suñer, Alcalde-President de l'Ajuntament
de Llançà, en la data al principi assenyalada, davant meu, el Secretari gue dono fe.
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DEC RE T.- A la vila de Llançà, el vint-i-nou de novembre de dos mil.

VIST l'informe emès pels Serveis Tècnics Municipals en data 27-11-2000, on consta

que no s'han portat a terme els treballs de neteja del solar situat al carrer

ALMOGÀVERS NÚM. 23, propietat del Sf. JOAN SALVAT i SOLER, pe! qua! havia
estat requerit en data 10-12-1999; en virtut del que determina l'article 84 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú, aquesta Alcaldia HA RESOLT:

POSAR DE MANIFEST a l'interessat Sr. JOAN SALVAT i SOLER el procediment
iniciat sobre la neteja de solars per tal d'adequar-los a les condicions de seguretat,
salubritat i ornat públic, informant-lo que durant el termini de deu dies podrà consultar
l' expedient i al.legar i presentar els documents que estimi pertinents.

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

Av. Europa, núm. 37 - Tel. 972 38 01 81 - Fax 972 38 1258 - 17490 LLANÇÀ - e-mail: lIanca@llanca.net

Registre d'Entitats Locals: 01170926



252

� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

DEC RE T.- A la vila de Llançà, el vint-i-nou de novembre de dos mil.

VIST l'informe emès pels Serveis Tècnics Municipals en data 27-11-2000, on consta

qüe no s'han pûítat a terme els treballs de neteja del solar situat al carrer CULIP NUM.

5, propietat del Sr. JOAN SALVAT i SOLER, pel qual havia estat requerit en data 17-

12-1999; en virtut del que determina l'article 84 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Adrninistratiu

Comú, aquesta Alcaldia HA RESOLT:

POSAR DE MANiFEST a l'ÜHcrcssat SL J(\á�N SAT"\/AT i SOLER el procediment
iniciat sobre la neteja de solars per tal d'adeqüar-Ios a les condicions de seguretat,
salubritat i ornat públic, informant-lo que durant el termini de deu dies podrà consultar

l'expedient i al.legar i presentar els documents gue estimi pertinents.

Ho mana i signa el Sr. Josep M. SalvateIla i Suñer, Alcalde-President de l'Ajuntament
de Llançà, en la data al principi assenyalada, davant meu, el Secretari gue dono fe .

. L'ALCALDE-PRESIDENT,
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DEC R E T.- A la vila de Llançà, el vint-i-nou de novembre de dos mil.

VIST l'informe emès pels Serveis Tècnics Municipals en data 27-11-2000, on consta

que no s'han portat a terme els treballs de neteja del solar situat al carrer PALAU NUM.

1, propietat del Sr. JOAN SALVAT i SOLER, pel qual havia estat requerit en data 29-

í 2- í 999� en virtut del que determina Particle 84 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu

Comú, aquesta Alcaldia HA RESOLT:

POSAR DE MANIFEST a l'interessat Sr. JO_fi.. l",J S,li.L�-l�.à..T 1 SOLEF.. el procedimení
iniciat sobre la neteja de solars per tal d'adeqüar-Ios a les condicions de seguretat,
salubritat i ornat públic, informant-lo que durant el termini de deu dies podrà consultar

l'expedient i al.legar i presentar els documents gue 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 gue dono fe.
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DEC RE T- A la vila de Llançà, el vint-i-nou de novembre de dos mil.

VIST l'informe emès pels Serveis Tècnics Municipals en data 27-11-2000, on consta

que no s'han portat a terme els treballs de neteja del solar situat al carrer CAP DE RAS

NUM. 16, propietat del Sr. JOAN SALVAT i SOLER, pel quai havia estat requerit en

data 17-12-1999; en virtut del que determina l'article 84 de la Llei 30/1992, de 26 de

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

Administratiu Comú, aquesta Alcaldia HA RESOLT:

POSAR DE M_AI"'¡i�;EST a l'interessat Sr. JO,AN Si;,.LV,À.T i SOLER el procedimem
iniciat sobre la neteja de solars per tal dadeqüar-los a les condicions de seguretat,
salubritat i ornat públic, informant-lo que durant el termini de deu dies podrà consultar

l'expedient i aLlegar i presentar els documents 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.

DE-PRESIDENT,
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� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

VIST l'informe emès pels Serveis Tècnics Municipals en data 27-11-2000, on consta

que no s'han portat a terme els treballs de neteja del solar situat al carrer Pl ESTANYS

ALTA NUM. 10, propietat del Sr. JOAN SALVAT i SOLER, pei quai havia estat

requerit en data 29-í2-1999; en virtut del gue determina l'article 84 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i Ge;

Pfûcediment Administratiu Comú, aquesta Alcaldia HA RESOLT:

POSAR DE MA:r�ji1'EST !! 1�inll,:!"essai Sr. JO_Ar-� SAL\/_AT i SOLER ei procediment
iniciat sobre la neteja de solars per tal dadeqüar-Ios a les condicions de seguretat,
salubritat i ornat públic, informant-lo que durant el termini de deu dies podrà consultar

l'expedient i al.legar i presentar els documents 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.

DE-PRESIDENT,

Av. Europa, núm. 37 - Tel. 9723801 81 - Fax 972 381258 - 17490 LLANÇÀ - e-mail: lIanca@lIanca.net
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DEC RE T.- A la vila de Llançà, el vint-i-nou de novembre de dos mil.

VIST l'informe emès pels Serveis Tècnics Municipals en data 27-11-2000, on consta

que no s'han portat a terme els treballs de neteja del solar situat al carrer Pl ESTANYS

ALTA NUM. 8, propietat del Sf. JOAN SALVAT i SOLER, pel qual havia estat

requerit en data 29-12-1999; en virtut del que determina l'article 84 de la Llei 30/1992,

de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del

Pmcediment Administratiu Comú, aquesta Alcaldia HA RESOLT:

POSAR DE YW� iii'EST a linteressat S1-. J()i\t� Si=��LVii�T i S()LER ei pf,)Cedirnent
i¡-,i'-'.i;:;t ",-,h j;:; ¡-,Ft .. i;:; ,..¡ .. ",-,b." ,-, ... t;:;j dadeqüar-los a les condicions de seguretat
�-_ ... _-_ ........ _. - ... _ ...... _ ... _J- -- .... _. ... _ ....... r

_- --- - "" - ,

salubritat i ornat públic, informant-lo que durant el termini de deu dies podrà consultar

l' expedient i al.legar i presentar els documents que estimipertinents.

Ho mana i signa el Sf. 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.

L'ALCALDE-PRESIDENT, Davant meu

ECRETARI,
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DEC R E T.- A la vila de Llançà, el vint-i-nou de novembre de dos mil.

VIST l'expedient que es tramita en relació amb les queixes formulades sobre el
transport sanitari que realitza Ambulàncies Caballero.

ATÈS que el conveni signat en data 11.07.2000 entre aquest Ajuntament i Ambulàncies
Caballero es determina que es tracta d'un servei permanent durant les 24 hores del dia
amb l'equipament que figura en el propi conveni.

ATESES les queixes verbals formulades, així com l'escrit del Sr. Manuel de la Cruz
López, en el que posa de manifest determinades deficiències, aquesta Alcaldia HA
RESOLT:

REQUERIR al Sr. AVELINO CABALLERO FERNÁNDEZ, administrador
d'Ambulàncies Caballero, per tal que en el termini de quinze dies procedeixi a:

a) Informar sobre els fets que denuncia l'escrit del Sr. Manuel de la Cruz López, que
s'adjunta.

b) Informar perquè en horari diurn l'ambulància va a fer altres serveis, incomplint el
contingut del conveni.

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

L' ALCALDE-PRESIDENT, Davant meu

EL SECRETARI,

./
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DEC RET. - A la vila de Llançà, el quatre de desembre de dos mil.

VIST l'informe emès pels Serveis Tècnics Municipals en data 27-11-2000, on consta

que no s'han portat a terme els treballs de neteja del solar situat al carrer Galladera

núm. 6, propietat del Sr. RAMON CAIXAS MASSANELLAS , pel qual havia estat

requerit en data 17-12-1999; en virtut del que determina l'article 84 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del

Procediment Administratiu Comú, aquesta Alcaldia HA RESOLT:

POSAR DE MANIFEST a l'interessat Sr. RAMON CAIXAS MASSANELLAS el

procediment iniciat sobre la neteja de solars per tal d'adeqüar-Ios a les condicions de

seguretat, salubritat i ornat públic, informant-lo que durant el termini de deu dies podrà
consultar l'expedient i al.legar i presentar els documents 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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VIST l'informe emès pels Serveis Tècnics Municipals en data 27-11-2000, on consta

que no s'han portat a terme els treballs de neteja del solar situat al carrer Abat Oliva

núm. 42, propietat de la Sra. CONSUELO NOGUERA MOLINS , pel qual havia

estat requerit en data 15-12-1999; en virtut del que determina l'article 84 de la Llei

30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del

Procediment Administratiu Comú, aquesta Alcaldia HA RESOLT:

POSAR DE MANIFEST a l'interessat Sra. CONSUELO NOGUERA MOLINS el

procediment iniciat sobre la neteja de solars per tal d'adeqüar-los a les condicions de

seguretat, salubritat i ornat públic, informant-lo que durant el termini de deu dies podrà
consultar l'expedient i al.legar i presentar els documents 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.

Davant meu

EL SECRETARI,
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DEC RET. - A la vila de Llançà, el quatre de desembre de dos mil.

VIST l'informe emès pels Serveis Tècnics Municipals en data 27-11-2000, on consta

que no s'han portat a terme els treballs de neteja del solar situat al carrer Santiago
Russinyol núm. 41, propietat del Sf. JEAN PIERRE GARREAU, pel qual havia estat

requerit en data 29-12-1999; en virtut del que determina l'article 84 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de Règim Jurídic de -Ies Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú, aquesta Alcaldia HA RESOLT:

POSAR DE MANIFEST a l'interessat Sr. JEAN PIERRE GARREAU el

procediment iniciat sobre la neteja de solars per tal d'adeqüar-los a les condicions de

seguretat, salubritat i ornat públic, informant-lo que durant el termini de deu dies podrà
consultar l'expedient i aLlegar i presentar els documents 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.

Davantmeu
EL SECRETARI,
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DEC RET. - A la vila de Llançà, el quatre de desembre de dos miL

VIST l'informe emès pels Serveis Tècnics Municipals en data 27-11-2000, on consta

que no s'han portat a terme els treballs de neteja del solar situat al carrer Abat Oliva
núm. 30, propietat del Sr. JOSEP CLARET ABAROA, pel qual havia estat requerit
en data 14-12-1999; en virtut del que determina l'article 84 de la Llei 30/1992, de 26 de

novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú, aquesta Alcaldia HA RESOLT:

POSAR DE MANIFEST a l'interessat Sr. JOSEP CLARET ABAROA el
.

procediment iniciat sobre la neteja de solars per tal d'adeqüar-los a les condicions de

seguretat, salubritat i ornat públic, informant-lo que durant el termini de deu dies podrà
consultar l'expedient i aLlegar i presentar els documents 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.

E-PRESIDENT,

---�.
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DEC RET. - A la vila de Llançà, el quatre de desembre de dos miL

VIST l'informe emès pels Serveis Tècnics Municipals en data 27-11-2000, on consta

que no s'han portat a terme els treballs de neteja del solar situat al carrer Abat Oliva
núm. 29, propietat del Sr. JOSEP CLARET ABAROA, pel qual havia estat requerit
en data 14-12-1999; en virtut del que determina l'article 84 de la Llei 30/1992, de 26 de

novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú, aquesta Alcaldia HA RESOLT:

POSAR DE MANIFEST a l'interessat Sf. JOSEP CLARET ABAROA el

procediment iniciat sobre la neteja de solars per tal d'adeqüar-los a les condicions de

seguretat, salubritat i ornat públic, informant-lo que durant el termini de deu dies podrà
consultar l'expedient i aLlegar i presentar els documents 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.



*Mt

� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

DEC RET. - A la vila de Llançà, el quatre de desembre de dos mil.

VIST l'informe emès pels Serveis Tècnics Municipals en data 27-11-2000, on consta

que no s'han portat a terme els treballs de neteja del solar situat al carrer Banyoles
núm. 24, propietat de CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA, pel
qual havia estat requerit en data 15-12-1999; en virtut del que determina l'article 84 de
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques
i del Procediment Administratiu Comú, aquesta Alcaldia HA RESOLT:

POSAR DE MANIFEST a l'interessat CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE
BARCELONA el procediment iniciat sobre la neteja de solars per tal d'adeqüar-los a

les condicions de seguretat, salubritat i ornat públic, informant-lo que durant el termini
de deu dies podrà consultar l'expedient i aLlegar i presentar els documents 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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DEC RET. - A la vila de Llançà, el quatre de desembre de dos mil.

VIST l'informe emès pels Serveis Tècnics Municipals en data 27-11-2000, on consta

que no s'han portat a terme els treballs de neteja del solar situat al carrer Joanot
Martorell núm. 9, propietat de CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE

BARCELONA, pel qual havia estat requerit en data 23-12-1999; en virtut del que
determina l'article 84 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, aquesta Alcaldia
HARESOLT:

POSAR DE MANIFEST a l'interessat CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE
BARCELONA el procediment iniciat sobre la neteja de solars per tal d'adeqüar-los a

les condicions de seguretat, salubritat i ornat públic, informant-lo que durant el termini
de deu dies podrà consultar l'expedient i aLlegar i presentar els documents 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.

DE-PRESIDENT,
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DEC RET. - A la vila de Llançà, el quatre de desembre de dos mil.

VIST l'informe emès pels Serveis Tècnics Municipals en data 27-11-2000, on consta
que no s'han portat a terme els treballs de neteja del solar situat al carrer Joanot
Martorell núm. 5, propietat de CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE
BARCELONA, pel qual havia estat requerit en data 23�12-1999; en virtut del que
determina l'article 84 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, aquesta Alcaldia
HARESOLT:

POSAR DE MANIFEST a l'interessat CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE
BARCELONA el procediment iniciat sobre la neteja de solars per tal d'adeqüar-Ios a

les condicions de seguretat, salubritat i ornat públic, informant-lo que durant el termini
de deu dies podrà consultar l'expedient i al.legar i presentar els documents que estimi
pertinents.

E-PRESIDENT, Davant meu

EL SECRETARI,

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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DEC RET. - A la vila de Llançà, el quatre de desembre de dos mil.

VIST l'informe emès pels Serveis Tècnics Municipals en data 27-11-2000, on consta

que no s'han portat a terme els treballs de neteja del solar situat al carrer Jaume Balmes

núm. 15, propietat de la Sra. SILVIA CHANTAL, pel qual havia estat requerit en data

22-12-1999; en virtut del que determina l'article 84 de la Llei 30/1992, de 26 de

novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú, aquesta Alcaldia HA RESOLT:

POSAR DE MANIFEST a l'interessat Sra. SILVIA CHANTAL el procediment
iniciat sobre la neteja de solars per tal d'adeqüar-Ios a les condicions de seguretat,
salubritat i ornat públic, informant-lo que durant el termini de deu dies podrà consultar

l'expedient i aLlegar i presentar els documents que estimi pertinents.

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

Av. Europa, núm. 37 - Tel. 9723801 81 - Fax 972 381258 - 17490 LLANÇÀ - e-mail: Ilanca@llanca.net

Registre d'Entitats Locals: 01170926

Davant meu

EL SECRETARI,
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DEC RE T.- A la vila de Llançà., el quatre de desembre de dos mil.

VIST l'informe emès pels Serveis Tècnics Municipals en data 27-11-2000, on consta

que no s'han portat a terme els treballs de neteja del solar situat al carrer Jaume Balmes

núm. 10, propietat de la Sra. saVIA CHANTAL, pel qual havia estat requerit en data

22-12-1999; en virtut del que determina l'article 84 de la Llei 30/1992, de 26 de

novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú, aquesta Alcaldia HA RESOLT:

POSAR DE MANIFEST a l'interessat Sra. SaVIA CHANTAL el procediment
iniciat sobre la neteja de solars per tal d'adeqüar-los a les condicions de seguretat,
salubritat i ornat públic, informant-lo que durant el termini de deu dies podrà consultar
l'expedient i al.legar i presentar els documents 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.

DE-PRESIDENT, Davant meu

EL SECRETARI,
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DEC RET. - A la vila de Llançà, el quatre de desembre de dos mil.

VIST l'informe emès pels Serveis Tècnics Municipals en data 27-11-2000, on consta

que no s'han portat a terme els treballs de neteja del solar situat al carrer Ramon

Muntaner núm. 6, propietat de la Sra. MIREIA sUÁREz MALATS, pel qual havia
estat requerit en data 28-02-2000; en virtut del que determina l'article 84 de la Llei

30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú, aquesta Alcaldia HA RESOLT:

POSAR DE MANIFEST a l'interessat Sra. MIREIA SUÁREZ MALATS el

procediment iniciat sobre la neteja de solars per tal d'adeqüar-los a les condicions de

seguretat, salubritat i ornat públic, informant-lo que durant el termini de deu dies podrà
consultar l'expedient i al.legar i presentar els documents 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.

E-PRESIDENT, Davant meu

EL SECRETARI,



•

� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

DEC RET. - A la vila de Llançà, el quatre de desembre de dos mil.

VIST l'informe emès pels Serveis Tècnics Municipals en data 27-11-2000, on consta

que no s'han portat a terme els treballs de neteja del solar situat al carrer Santiago
Russinyol núm. 57, propietat del Sf. ANTONIO DE ORIOLA CORTADA

GillTART, pel qual havia estat requerit en data 14-02-2000; en virtut del que
determina l'article 84 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, aquesta Alcaldia

HARESOLT:

POSAR DE MANIFEST a l'interessat Sr. ANTONIO DE ORIOLA CORTADA
GUITART el procediment iniciat sobre la neteja de solars per tal d'adeqüar-los a les
condicions de seguretat, salubritat i ornat públic, informant-lo que durant el termini de
deu dies podrà consultar l'expedient i aLlegar i presentar els documents que estimi

pertinents.

Ho mana i signa el Sf. 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.

Davant meu

EL SECRETARI,
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DEC RET. - A la vila de Llançà, el quatre de desembre de dos mil.

VIST l'informe emès pels Serveis Tècnics Municipals en data 27-11-2000, on consta

que no s'han portat a terme els treballs de neteja del solar situat al carrer Bages núm. 1,
propietat del Sr. JOSEP SALVAT PINSACH, pel qual havia estat requerit en data 10-

12-1999; en virtutdel que determina l'article 84 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu

Comú, aquesta Alcaldia HA RESOLT:

POSAR DE MANIFEST a l'interessat Sr. JOSEP SALVAT PINSACH el

procediment iniciat sobre la neteja de solars per tal d'adeqüar-los a les condicions de

seguretat, salubritat i ornat públic, informant-lo que durant el termini de deu dies podrà
consultar l'expedient i al.legar i presentar els documents 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.

E-PRESIDENT, Davant meu

EL SECRETARI,

Av. Europa, núm. 37 - Tel. 9723801 81 - Fax 972 381258 - 17490 LLANÇÀ - e-mail: lIanca@lIanca.net

Registre d'Entitats Locals: 01170926



Av. Europa, núm. 37 - Tei. 9723801 81 - Fax 972 381258 - 17490 LLANÇÀ - e-mail: lIanca@lIanca.net

Registre d'Entitats Locals: 01170926

.,

<@> AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

271

"D E CRE T.- A la vila de Llançà, a cinc de desembre de dos mil.

D'acord amb l'informe emès per l'Enginyer Assessor Municipal en data 04.12.2000, 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 17 d'octubre de

2000, en relació amb l'obertura d'un RESTAURANT a I'Av. Pau Casals, 23, del qual n'és
titular RESTAURANT LA VELA, S.L..

DECRETO:

ATORGAR llicència municipal per l'OBERTURA I FUNCIONAMENT d'un

RESTAURANT a I'Av. Pau Casals, 23, el titular de la qual n'és RESTAURANT LA

VELA, S.L. pel fet d'haver-se complert els requisits i adoptat les mesures correctores

proposades.

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."
.
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D E e RE T.-

A la Vila de Llançà, a dinou de desembre de l'any dos mil.

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

aquesta Alcaldia HA RESOLT:

1.- ÀREA D'HISENDA:

A proposta del Regidor Delegat d'Hisenda

1.1) DONAR COMPTE de les relacions de despeses que figuren i que a

continuació es detallen, les quals resten pendents de consignació

pressupostària:
- Pressupost Ajuntament 550.356 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.
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A la Vila de Llançà, a dinou de desembre de l'any dos mil.

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

aquesta Alcaldia HA RESOLT:

A proposta del Regidor Delegat d'Hisenda

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

es detallen:

- Pressupost Ajuntament 37l.691 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.

D E e RE T.-

1.- ÀREA D'HISENDA:
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Vist l'informe emès pel Coordinador d'Obres i Urbanisme d'aquest Ajuntament, en el

que consta que en el solar situat al carrer Palandriu cantonada Avinguda Mestral, s'hi a

detectat la presència de rates.

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

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

condicions de seguretat, salubritat i ornat públic.

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

HARESOLT:

REQUERIR al Sr. LLUÍS FALCÓ i FELIU, perquè immediatament a partir de la
notificació de la present resolució, procedeixi a efectuar la desratització del terreny
situat al carrer Palandriu cantonada Avinguda Mestral.

ADVERTIR al Sr. LLUÍS FALCÓ i FELIU, 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.

_. 4_�
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DECRET.- A la Vila de Llançà, a vint-i-dos de desembre del dos mil.

VISTA la proposta del Tribunal qualificador de les proves selectives realitzades

mitjançant concurs-oposició pel sistema de promoció interna de- data Il de desembre

d'enguany, per proveir�!lprop!etat una plaça de Administrati/u/va, integrada a l'Escala
d'Administració General, subescala administrativa, aquesta Alcaldia HA RESOLT:----

-

Primer: NOMENAR a la Sra. TERESA GARCIA i PLA, Administrativa en propietat
d'aquest Ajuntament, integrada a l'Escala d' Administració Especial, subescala

Administrativa, amb efectes de 1 r. de gener del 200 l.

Segon: NOTIFICAR la present resolució a la interessada, la qual haurà de prendre
possessió del seu càrrec, i prestar el jurament o promesa legalment establerts com a

tràmit previ al'adquisició de la nova categoria de funcionari.

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

l'Ajuntament de Llançà, davant meu, El Secretari, que certifico.
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DECRET.- A la Vila de Llançà, a vint-i-dos de desembre del dos mil.

VISTA la proposta del Tribunal qualificador de les proves selectives realitzades
mitjançant concurs-oposició pel sistema de promoció interna de data Il de desembre
d'enguany, per proveir en propietat una plaça de Administrati/u/va, integrada a l'Escala
d'Administració General, subescala administrativa, aquesta Alcaldia HA RESOLT:

Primer: NOMENAR a la Sra. SÍLVIA TABERNERO i JODAR, Administrativa en

propietat d'aquest Ajuntament, integrada a l'Escala d'Administració Especial,
subescala Administrativa, amb efectes de Ir. de gener de1200l.

Segon: NOTIFICAR la present resolució a la interessada, la qual haurà de prendre
possessió del seu càrrec, i prestar el jurament o promesa legalment establerts corn a

tràmit previ a l'adquisició de la nova categoria de funcionari.

Ho mana i signa el Sr. JOSEP M. SALVATELLA i sUÑER, Alcalde-President de
l'Ajuntament de Llançà, davant meu, El Secretari, que certifico.
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DECRET.- A la Vila de Llançà, a vint-i-dos de desembre del dos mil.

VISTA la proposta del Tribunal qualificador de les proves selectives realitzades
mitjançant concurs-oposició pel sistema de promoció interna de data 4 de desembre
d'enguany, per proveir en propietat una plaça de Caporal de la Policia Local, integrada a

l'Escala d'Administració Especial, subescala serveis especials, aquesta Alcaldia HA
RESOLT:

Primer: NOMENAR al Sr. áSCAR SOLER BOSCH, Caporal de la Policia local en

pràctiques d'aquest Ajuntament, integrat a I 'Escala d'Administració Especial,
subescala Administrativa, amb efectes de 1 r. de gener del 2001.

Segon: Per adquirir la condició de Caporal en propietat, haurà de superar el curs

específic de 1 'Escola de Policia de Catalunya.

Segon: NOTIFICAR la present resolució a l'interessat, el qual haurà de prendre
possessió del seu càrrec, i prestar el jurament o promesa legalment establerts com a

tràmit previ a l'adquisició de la nova categoria de funcionari.

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

_. -
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DECRET.- A la Vila de Llançà, a vint-i-dos de desembre del dos mil.

VISTA la proposta del Tribunal qualificador de les proves selectives realitzades
mitjançant concurs-oposició pel sistema de promoció interna de data 4 de desembre

d'enguany, per proveir en propietat una plaça de Caporal de la Policia Local, integrada a

l'Escala d'Administració Especial, subescala serveis especials, aquesta Alcaldia HA
RESOLT:

Primer: NOMENAR al Sr. JOAN CARLES GARCIA GARCIA, Caporal de la Policia
local en pràctiques d'aquest Ajuntament, integrat a l'Escala d' Administració Especial,
subescala Administrativa, amb efectes de Ir. de gener del2001.

Segon: Per adquirir la condició de Caporal en propietat, haurà de superar el curs

específic de l'Escola de Policia de Catalunya.

Segon: NOTIFICAR la present resolució a l'interessat, el qual haurà de prendre
possessió del seu càrrec, i prestar el jurament o promesa legalment establerts com a

tràmit previ a l'adquisició de la nova categoria de funcionari,

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

- -

Davant meu:
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Dll.JGÈNCIA DE CLOSA.- En aquesta data es procedeix al tancament delLlibre de

Resolucions de l'Alcaldia, que comprèn des del3 d'octubre al22 de desembre de l'a

2000.

Llançà, a 22 de desembre de 2000.

L'ALCALDE,

Narcís Subirats i ReynalJosep M. Salvatella i Suñer
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