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

Decrets de l' Alcaldia, amb numeració correlativa, del dia 4 de desembre de 2000 i des

del dia 8 de gener fins al dia 24 de juliol de 2001,.legalizant-se cada foli amb la rúbrica

del Sr. Alcalde-President i el segell de la Corporació.
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AJUNTAMENT DE LLANÇA (ALTEMPORDÀ)

Codi:3798105

PROMOCIONS NAT-97, SL
GIRONA N° 7

o E e R E T:A la vila de Llançà,quatre de desembre del dos mil.

Vist el Pla medi Ambiental de millora del Sol 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, el que consta que el terreny propietat del

senyorIa PROMOCIONS NAT-97, SL
situat al carrer/avda.FANE N° 18
es troba ple de malesa amb alt perill i risc d'incendi.

L'Alcalde,

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

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

HARESOLT:

REQUERIR al senyor/a,PROMOCIONS NAT-97, SL

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 l'esmentat terreny.

ADVERTIR al senyor-a,PROMOCIONS NAT-97, SL
que en el cas d'incompliment del requerit procedirà a fer-lo aquest Ajuntament pels co

rresponents Serveis, fent ùs del sistema d'execució subsidiària amb les despeses a

càrrec del requerit.

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

Ho mana i signa el Sr. Alcalde President de l'Ajuntament de Llançà, davant meu,
el Secretari que certifico.
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<@> AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

Codi:3996101

PROMOCIONS NAT-9?, SL
GIRONA N°?

o E e R E T:A la vila de Llançà,quatre de desembre del dos niil.

Vist el Pla medi Ambiental de millora del Sol 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, el que consta que el terreny propietat del
senyoria PROMOCIONS NAT-9?, SL
situat al carrer/avda.FANE N°24
es troba ple de malesa amb alt perill i rise d'incendi.

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

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

HA RESOLT:

REQUERIR al senyoria, PROMOCIONS NAT-9?, SL
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 l'esmentat terreny.

ADVERTIR al senyor-a, PROMOCIONS NAT-9?, SL
que en el cas d'incompliment del requerit procedirà a fer-lo aquest Ajuntament pels co
rresponents Serveis, fent ùs del sistema d'execució subsidiària amb les despeses a
càrrec del requerit.

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

Ho mana i signa el Sr. Alcalde President de l'Ajuntament de Llançà, davant meu,el Secretari que ce ifico. .r;.--'
.:��TA41�
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� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

"D E CRE T. - A la vila de Llançà, a vuit de gener de dos mil ú .

.

D'acord amb l'informe emès per l'Enginyer Assessor Municipal en data 08,01.2001, 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 29 d'agost de
2000, en relació amb l'obertura d'un BAR a l'Av. Mestral, 19, del qual n'és titular
FORTUN y FORTUNYS, S.L.

DECRETO:

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

I'Av. Mestral, 19, el titular de la qual n'és FORTUN y FORTUNYS, 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 I'administració ambiental, i s'adapten els seus annexos, aquesta activitat estarà
sotmesa a controls periòdics com a màxim cada 5 anys, per tal de verificar si la instal.lació i
l'activitat s'ajusten als aspectes d'emissions i mesures de prevenció contra incendis.

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

.

L'ALCALDE

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

VIST el pressupost formulat pels Serveis Tècnics Municipals per la realització de

treballs de restauració de béns i instal.lacions municipals afectats pels incendis dels dies

6 i 7 d'agost de12000.

ATESA la necessitat i urgència de portar a terme els esmentats treballs.

VIST l'article 141, c) i g) del ReialDecret 212000 de 16 de juny pel qual s'aprova el

text refòs de la Llei de Contractes de les Administracions públiques, aquesta Alcaldia

HARESOLT:

Primer: DECLARAR URGENT la realització dels treballs relacionats en el pressupost
dels Serveis Tècnics Municipals relatius a desperfectes originats pels incendis dels

passat mes d'agost.

Segon: ADJUDICAR a l'empresa XAVIER ALSINA, S .. A. l'execució dels esmentats

treballs de reparació d'infrastructures municipals malmeses pels incendis del mes

d'agost, per un import de 8.500.000 Pts. i un termini s'execució de dos mesos.

Tercer: ENCARREGAR la direcció dels treballs als Serveis Tècnics municipals.

Llançà, deu de gener de dos mil u.
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� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

"D E CRE T. - A Ia vila de Llançà, a deu de gener de dos mil ú .

.

D'acord amb l'informe emès per l'Enginyer Assessor Municipal en data 08.01.2001, en

relació a l'OBERTURA D'UNA FLECA AMB OBRADOR al carrer Gardissó, 11, del
qual n'és titular FORN LES LLANCES, S.L.

DECRETO:

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

l'activitat de FLECA AMB OBRADOR al carrer Gardissó, núm. 11, el titular de la qual
n'és FORN LES LLANCES, S.L. pel fet d'haver-se complert els requisits i adoptat les
mesures correctores adeqüades.

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

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

DEC RET .

- A la vila de Llançà, a dotze de gener de dos mil ú.

VIST l'informe emès pels Serveis Tècnics municipals, on es fa constar que a la finca del
carrer Deciana, 6 s 'ha realitzat un tancament amb uralita dintre de la zona lliure de

.

construcció sense la corresponent llicència municipal, i Vist el que determina l'article 84 de
la Llei 30/¡992, de 26 de novembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo común, aquesta Alcaldia HA RESOLT:

POSAR DE MANIFEST als veïns afectats, Srs. JOAQUIN BEJARANO SALINAS,.
ENRIC TORRENT CEBRIÀ i MONTSERRAT GALLEGO GIRADO,. el procediment
iniciat sobre la legalitat urbanística, informant-los que durant el termini de quinze dies
podran consultar l'expedient que es tramita pet ta suspensió d'obres realitzades i al.legar i
presentar els documents que estimin pertinents.

Ho mana i signa en Josep M. Salvatella i Suñer, Alcalde-President de l'Ajuntament de
Llançà, en el lloc i data al principi assenyalat, davant meu, el Secretari que certifica.
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"DECRET.- A la vila de Llançà, a vint-i-tres de gener de dos mil.

VIST l'expedient incoat per Javier Iriarte Domezain en 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 no s'ha aportat el Projecte Tècnic sol.licitat, atès que les obres ja estan

finalitzades sense la preceptiva llicència municipal.

ATÈS que en data 31.08.2000 per Decret d'alcaldia es va iniciar expedient per suspensió
d'obres donant un termini per presentar al.legacions sense que se n'hagin produït, aquesta
Alcaldia HA RESOLT:

Primer.- ORDENAR al titular de l'immoble Sr. JAVIER IRIARTE DOMEZAIN, 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, aportant projecte tècnic que compleixi les ordenances.

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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� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

"D E CRE l' .- Aia-vrla -de Líarrçà,-avTIrt-i=trentegenerde dosmil Ú.

Vist l'expedient instruit per haver realitzat obres a la finca del carrer Ametllers, 5,
consistent en ia instaUacÏÓ -d"un· cubert -d'alumini -a ia tellassapùe i�, -sense fa

corresponent llicència municipal per part del Sr. Francesc Xavier Parera Suliba.

ATÈS que han transcorregut els vint dies concedits per Decret d'Alcaldia de data

30.08.2000-perquè el Sr. F. X. PARERA SULIBA procedís a retirar el cobert d'alumini de
la terrassa de l'àtic sense que fins a la data s'hagi retirat, aquesta Alcaldia HA RESOLT:

Ir. COMMINAR al Sr. Francesc Xavier PARERA SULIBA perquè si passats quinze dies a

partir del següent a la recepció de la notificació de la present resolució, no s'han fet els
treballs d'enretirada de tots els elements de l'esmentada instl.lació consistents en un cobert
d'alumini a la terrassa àtic de la finca del carrer Ametllers, núm. 5, es procedirà
subsidiàriament de la manera prevista en el Decret d'Alcaldia de data 30.08.2000

,
i

s'executaran els treballs pels Serveis Tècnics Municipals, per la qual cosa s'assenyala el dia
15 de febrer a les 9,15 h. del matí.

2n. NOTIFICAR al Sr. Francesc Xavier PARERA SULIBA, que el cost de l'execució
subsidiària dels treballs d'enretirada de tots els elements de la construcció ascendeixen a

dues-centes mil pessetes, d'acord amb l'informe emès pels serveis tècnics municipals, les

quals s'hauran de fer efectives a les oficines municipals abans de la data assenyalada pels
treballs.

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".

Av. Europa, núm. 37 - Tel. 972 38 01 81 - Fax 972 381258 - 17490 LLANÇÀ - e-mail: Ilanca@llanca.net
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� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÁ)

Vist l'informe emès per la Policia Local en data 21 de juliol, en el que consta que a la
part del darrera de la finca situada al carrer Muralla núm. 7 hi ha un pati ple de
deixalles i algun animal mort i que una part de la paret de tanca està enderrocada.

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. CARLOS DE LA MADRID� en representació de DAUFO S.L.,
perquè en el termini de QUINZE DIES, a comptar des de la data de rebuda de la
notificació de la present resolució, procedeixin a reparar la paret de tanca del pati del
carrer Dins la Vila i a netejar-lo.

ADVERTIR al Sr. CARLOS DE LA MADRID, en representació de DAUFO 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. 9723801 81 - Fax 972 38 12 58 - 17490 LLANÇÀ - e-mail: lIanca@lIanca.net
Registre d'Entitats Locals: 01170926
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<0> AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀI

DECRET.-

Atès que a la plantilla de llocs de treball d'aquest Ajubntament figura la vacant

d'Interventor corresponent a un lloc de treball d'habilitació de caràcter estatal, i vist

l'article 12 del Reial Decret 1732/1994, aquesta Alcaldia HA RESOLT:

OFERIR el lloc de treball d'Ipterventor, per la seva provisió per concurs ordinari de

conformitat amb el Reial Decret 1732/1994 de 29 de juliol i Ordre de 7 de juliol del

mateix any, d'acord amb les bases específiques obrants a l'expedient, a aprovar per

l'Ajuntament.

Llançà, 29 de gener de 200 l.

L'ALCALDE, Davant meu:

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

DECRETO

1 1

En la plantilla de personal de este Ayuntamiento figura la vacante de Interventor,
correspondiente a un puesto de trabajo de habilitación de carácter estatal.

Visto el artículo 12 del Real Decreto 1.732/1994, esta Alcaldía HA RESUELTO:
,

OFRECER el puesto de trabajo de Interventor, para su provisión mediante concurso

ordinario, de conformidad con el Real Decreto 1.732/1.994, de 29 de Julio, y Orden de
7 de Julio del mismo año, de conformidad con la bases específicas obrantes en el

expediente, a aprovar por la Corporación.

Av. Europa, núm. 37 - Tel. 972 38 01 81 - Fax 972 381258 - 17490 LLANÇÀ - e-mail: IIanca@IIanca.net
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<Qt> AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

DEC RET. - A la vila de Llançà, el trenta-un de gener de dos mil un.

VISTOS els informes emesos pels Serveis Tècnics municipals, en relació amb els

treballs realitzats pels soLlicitants de subvencions per a la millora de façanes, aquesta
Alcaldia,

HARESOLT:

PROCEDIR al pagament de les subvencions per l'import que a continuació es detalla,
als beneficiaris esmentats a la següent relació:

Nom del soLlicitant Adreça finca Quantitat subvenció

25.000 Ptes.FRANCESC FÁBREGA i BOSCH CI Castellar, 42

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

Secretari que certifico.
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<!D> AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

DEC RET .- A la vila de Llançà, a nou de febrer de dos mil ú.

Vist l'acord de la Comissió de Govern de data 28 de novembre de 2000 on es concedia al
Sr. RAFAEL BENAGES CORT en representació de 1150, S.A. llicència municipal per
construir un edifici de 10 vivendes (23 fase) a la Ctra. de Port de la Selva, núm. 35 de
conformitat amb el projecte bàsic subscrit per l'Arquitecte Sr. José Manuel Infiesta

Monterde, exp. 113/2000.

ATÈS que en els condicionants de la llicència, es feia esment que abans d'iniciar les obres
s'hauria de comunicar el nomenament d'aparellador i a la presentació del projecte
d'execució incloent-hi la solució per canalitzar les aigües pluvials.

ATÈS que d'acord amb l'informe emès pels Serveis Tècnics resulta que les obres ja s'han
iniciat sense donar compliment als condicionants de la llicència, aquesta alcaldia HA

RESOLT:

PRIMER.- REQUERIR al Sr. RAFAEL BENAGES CORT en representació de la societat

1150, S.A. perquè en el termini de DEU DIES aporti "Projecte executiu el qual inclogui la
solució donada per canalitzar les aigües pluvials i comuniqui el nomenament d'aparellador.

SEGON.- POSAR DE MANIFEST a l'interessat Sr. RAFAEL BENAGES CORT en

representació de 1150, S.A., el procediment iniciat sobre la legalitat urbanística, informant-
10 que durant el termini de deu dies podrà 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 eilloc i data al principi assenyalat, davant meu, el Secretari que certifico.

L'ALCALDE

Av. Europa, núm. 37 - Tel. 972 38 01 81 - Fax 972 38 1258 - 17490 LLANÇÀ - e-mail: lIanca@lIanca.net
Registre d'Entitats Locals: 01170926
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1 4

DEC RET .

- A la vila de Llançà, a nou de febrer de dos mil ú.

VIST l'informe emès pel Coordinador d'obres i serveis de l'Ajuntament de data 08.02.2001

on fa constar que s'estan realitzant obres consistents en pavimentació de terrassa al carrer

Cau del Llop, núm. 1, 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

HARESOLT:

POSAR DE MANIFEST a la interessada, Sra. LOURDES ZAFRA ASENSIO, el

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

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

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

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

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

El Secretari

Av. Europa, núm. 37 - Tel. 972 38 01 81 - Fax 972 381258 - 17490 LLANÇÀ - e-mail: Ilanca@llanca.net
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� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

"D EC RE T.- A la vila de Llançà, a quinze de febrer de dos mil ú ..

VIST l'informe emès per l'Arquitecte municipal en data 06-02-2001, on es fa constar

que a la finca del carrer Almogavers, núm. 3, Àtic de la Sra. M. Dolors Sacera Garcia,
hi ha instal.lada una xemeneia a la terrassa amb el punt de sortida molt baix, amb Ja

conseqüent molèstia de vapors i fums als veïns i a més, sense la preceptiva llicència

municipal, i en virtut del que determina l'article 84 de la Llei 30/1992, de 26 de

novembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, aquesta Alcaldia,

HARESOLT:

PRIMER.- POSAR DE MANIFEST a la interessada, Sr. M. DOLORS SACERA

GARCIA, el procediment iniciat sobre la legalitat urbanística, informant-la que durant
el termini de QUINZE DIES podrà consultar l'expedient que es tramita per la suspensió
d'obres realitzades a la finca del carrer Almogavers, 3, i al.legar i presentar els
documents que estimi pertinents.

SEGON.- Al estar situada l'esmentada xemeneia a la façana, caldrà a més per legalitzar
Ia el permís de tots els copropietaris de l' edifici.

Ho mana i signa en Jospe 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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DEC RET .- A la vila de Llançà, a vint-i-u de febrer de dos mil ú.
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<0> AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPDRDÀ)

VISTES les actes de medició de la pressió sonora formulades per la Policia Local els
dies 14, 16 i 19 de febrer d'enguany, en relació amb l'emissió de sorolls provinents del
Restaurant Can Manel, a conseqüència dels lladrucs d'un gos allotjat a l'interior de
l'establiment.

ATESA la situació dels sorolls produïts els quals sobrepassen els límits establerts en

l'Ordenança municipal reguladora dels sorolls i les vibracions, aquesta Alcaldia HA
RESOLT:

APERCEBRE al Sr. PEDRO MARCILLO CABRATOSA, propietari del
RESTAURANT CAN MANEL, per tal que adopti les mesures addients per evitar els
sorolls del gos i procedeixi a retirar-lo del local amb l'advertència que en ca� iuna
nova reincidència s'iniciarà expedient sancionador d'acord amb el que preveuen els
articles 19 a 28 de l'esmentada Ordenança.

Ho mana i signa en Pere Vila i Fulcarà, Alcalde Accidental de l'Ajuntament de Llançà,
en eilloc 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 vint-i-dos de febrer de dos mil ú.

VIST l'informe emès pels Serveis Tècnics municipals en relació amb l'obertura d'una rasa

pel soterrament d'una línea d'alta tensió al carrer Fenolleda, núm. 1-5, realitzat per

l'empresa LLANSA 90, S.L., i atès que a conseqüència d'aquests treballs s'han malmès les

escomeses dels desaigües particulars, aquesta Alcaldia HA RESOLT:

REQUERIR al Sr. Jordi Balague Termes en representació de LLANSA 90, S.L. perquè
d'immediat procedeixi a la reparació de les escomeses particulars malmeses a conseqüència
dels treballs que realitzen.

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".

Av. Europa, núm. 37 - Tel. 972 38 01 81 - Fax 972 381258 - 17490 LLANÇÀ - e-mail: Ilanca@llanca.net
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AJUNTAMENT DE LLANÇA (ALTEMPORDÀ)

DEC RET

1 8

A la Vila de Llançà, el set de març de l'any dos mil ú.

No havent-se presentat reclamacions ni suggeriments durant el
període d'exposició pública contra l'acord adoptat per l'Ajunta
ment Ple en data 30 de gener d'enguany, d'aprovació inicial del
pressupost municipal per al 2001, s'entén definitivament aprovat
de conformitat amb l'article 150 de la Llei 39/1988, reguladora �

de les Hisendes Locals, mitjançant publicació en el BOP i Tauler
d'anuncis de la Casa Consistorial, junt amb la plantilla de
personal:

Al PRESSUPOST DE L'ENTITAT

INGRESSOS

Capítol I 331.160.000 Capítol I

Capítol II 29.000.000 Capítol II

Capítol III 176.209.500 Capítol III

Capítul IV 122.970.000 Capítol IV

Capítol V 9.700.000 Capítol V

Capítol VI O Capítol VI

Capítol VII 35.000.000 Capítol VII

Capítol IX 47.117.180 Capítol IX

TOT AL .... 751.156.680

El PRESSUPOST PATRONAT MUNICIPAL DE TURISME

INGRESSOS

Capítol I O
II O
IV 24.744.852

Capítol I
II
IV

TOT AL .... 24.744.852

n. PRESSUPOST CASAL MUNICIPAL DEL PENS IONISTA',_,

DESPESES

272.562.612
212.121.318
35.938.908
96.696.011

O
81.617.180

O
52.220.651

751.156.680

DESPESES
7.633.169

15.611.683
1.500.000

24.744.852

INGRESSOS DESPESES
Capítol I O Capítol I 3.636.190

II O II 1.902.856
IV 5.529.046 IV O
V 10.000 V O

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

T O T A L 5.539.046 5.539.046
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� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

� PRESSUPOST MUSEU DE L'AOUAREL.LA

INGRESSOS
Capítol I O

O
900.000

5.461.176
310.000

II
III
IV

Capítol V

TOT A L 6.671.176

Capítol I
II
III
IV

Capítol V

El PRESSUPOST PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS

Capítol
INGRESSOS

I O
II O
III 500.000
IV 7.753.838
V 505.000Capítol

TOT A L 8.758.838

Capítol I

II

III
IV

Capítol V

DESPESES
3.478.864
3.192.312

O
O
O

6.671.176

DESPESES
3.310.376
5.448.462

O
O
O

8.758.838

� DEDUCCIONS (Aportacions Ajuntament a Patronats)

INGRESSOS
Capítol VI 39.963.912

TOT AL .... 39.963.912

Gi PRESSUPOST GENERAL

Capítol I
DESPESES

39.963.912

39.963.912

INGRESSOS DESPESES
Capítol I 331.160.000 Capítol I 290.621.211
Capítol II 29.000.000 Capítol II 238.276.631
Capítol III 177.609.500 Capítol III 35.938.908
Capítol IV 126.495.000 Capítol IV 58.232.099
Capítol V 10.525.000 Capítol V O
Capítol VI O Capítol VI 81. 617 .180
Capítol VII 35.000.000 Capítol VII O
Capítol IX 47.117.180 Capítol IX 52.220.651

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

TOT A L .... 756.906.680 756.906.680

H) MODIFICACIO de la plantilla de personal de la Corporació per a
l'exercici 2001:

PERSONAL FUNCIONARI

places de nova creació
Escala d'Administració General:
Subescala Administrativa
Administratius 1 plaça
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AJUNTAMENT DE LLANÇA (ALTEMPORDÀ)

Escala d'Administració Especial
Subescala serveis especials - Policia
Caporals 1 plaça
Guàrdies 2 places

places ª extingir
Escala d'Administració General:
Subescala administrativa
Aux. Administratius 1 plaça

PERSONAL LABORAL

Area obres, urbanisme i medi ambient
Secció obres
Peó 1 plaça

Area Serveis Administratius
Auxiliar Administratiu 1 plaça

Area Seguretat Ciutadana
Auxiliar Administratiu 1 plaça

i) Plantilla de personal aprovada per a l'exercici 2001:

Nom de la plaça
A) FUNCIONARIS

Nivell Places VacantsGrup

Funcionaris d'habilitació estatal
Secretari A 28 1
Interventor A 26 1 1

Nom de la plaça Grup Nivell Places Vacants
Escala Administració General

- Subescala tècnica
Tècnic grau mig B 22 1

- Subescala administrativa
Administratius C 18 5 1
-Subescala auxiliar
Auxiliars administratius D 16 4 1 extingir
-Subescala subalterna p.,-:"
Agutzil Ordenança E 8 1

Escala Administració Especial
- Subescala tècnica
Delineant C 17 1

- Subescala Serveis Especials-Policia Local

Sotsinspector C 22 1

Caporals D 18 3 1

Agents D 15 14 4
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D) PERSONAL CONTRACTAT
àrea seguretat ciutadana

Vigilants aparcam. (3 mesos) 100 5 5

Nom de la plaça Grup Nivell Places

Agent interí D 15 1
- Subescala Comeses Especials
Recaptador C 18 1

Tècnic esp.arxiver-bibliot. C 18 1

Encarregat brigada Obres C 17 1

Ajudant Escola E 8 1

Conserge Escola E 8 1

Agutzil Ordenança E 8 1

'_

� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

B) PERSONAL LABORAL FIX

Nom de la plaça
àrea ensenyament
Directora Llar
Tècnica Llar
Auxiliar Llar
àrea obres, urbanisme
a) Secció obres
Oficial la

dedicació Places Vacants

100
100
100

.J:. medi ambient

1

1
2

100 3

Oficial 2a
Electricista
Peó

100
100
100

1

2
5 1

b) Secció jardineria
Oficial la
Peó

100
100

1

2 1

c)Secció neteja
Netejadores 8

àrea joventut
Auxiliar administrativa 100 1

àrea serveis administratius
Auxiliar administrativa 100 1 1

àrea seguretat ciutadana
Auxiliar administrativa 100 1 1

C) PERSONAL EVENTUAL DE CONFIANÇA
Administratiu 100 1

àrea ensenyament
Aux. Llar Infants (3 mesos)
Directora Casal estiu (2 m.)

50
100

1

1

1

1
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Nom de la plaça dedicació Places Vacants

Monitors Casal (2 mesos) 100 12 12

Netejadores lES (6 mesos) 50 2

àrea cultura

vigilant Sala exposicions 25 1

Professora Coral polifònica la 1

Professora puntes de coixí la 1

àrea joventut
Monitor natació (2 mesos) 50 1 1

àrea obres, urbanisme i medi ambient
Peó (4 mesos) 100 3 3

Tècnic de medi ambient 25 1 1

àrea hisenda
Notificador Recaptació (4 m.) 100 1 1

j

Llançà, 7 de 2001
LI

".

� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀI

1 Suñer

F'
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·
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� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

DEC RET. - A la vila de Llançà, el tretze de març de dos mil un.

VIST l'informe emès pels Serveis Tècnics municipals, en relació amb els treballs
realitzats pels soLlicitants de subvencions per a la millora de façanes, aquesta Alcaldia,

HARESOLT:

PROCEDIR al pagament de les subvencions per l'import que a continuació es detalla,
als beneficiaris esmentats a la següent relació:

Nom del soLlicitant Adreça finca Quantitat subvenció

ANDREAS ULBRICH CI Urgell, 3 25.000 Ptes.

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

L'ALCALDE,
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DEC RE T.- A la vila de Llançà, el vint de març de dos mil un.

24
•

4D> AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

VIST l'informe emès pels Serveis Tècnics municipals, en relació amb els treballs

realitzats pels sol.licitants de subvencions per a la millora de façanes, aquesta Alcaldia,

HARESOLT:

PROCEDIR al pagament de les subvencions per l'import que a continuació es detalla,
als beneficiaris esmentats a la següent relació:

Nom del sol.licitant Adreça finca Quantitat subvenció

RICARD PAUS BUSQUETS CI La Farella, 10 50.000 Ptes.

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

Secretari que certifico.
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5

DEC RET .- A la vila de Llançà, a vint-i-tres de març de dos mil ú.

VIST l'informe emès pels Serveis Tècnics municipals on fan constar que existeix un

muntacàrregues a l'obra de l'Av. Mestral, 3-5 xamfrà amb carrer Palandriu la qual envaeix
la meitat de la calçada, aquesta Alcaldia HA RESOLT:

PRIMER.- REQUERIR a Eladio Rodríguez en representació d'ELADIO PORT 3000, S.L.,
A José Pérez Martínez en representació de GUAICAPURO, S.L. i a Josep Salvat Soler

perquè d'immediat retirin el muntacàrregues que envaeix la calçada

SEGON.- ADVERTIR al Sr. Eladio Rodriguez, José Pérez Martínez i Josep Salvat Soler,
que en cas d'incompliment de l'esmentat requeriment, es retirarà el muntacàrregues per

empresa especialitzada amb despeses a càrrec dels requerits.

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

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

Signatures, L'ALCALDE.= Davant meu, EL SECRETARI, rubricats.
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"D E e RE T .- A la vila de Llançà, a vint-i-sis de març de dos mil ú.

Vist l'expedient instruit per haver realitzat obres a la finca del carrer Deciana, 6, consistent
en tancament amb uralita dins la zona de lliure construcció, sense la corresponent llicència
municipal per part de la Sra. MONTSERRAT GALLEGO GIRADO.

VIST l'escrit d'aLlegacions presentat per la interessada on fa constar què l'obra no és una

construcció permanent i definitiva i que es destina a aparcament i garatge, VIST tanmateix
l'iforme de l' Arquitecte municipal on diu que les obres no són legalitzables ja que es troben
dins de la franja de dos metres lliures d'edificació, aquesta Alcaldia HA RESOLT:

Primer.- ORDENAR al titular de l'immoble la Sra. MONTSERRAT GALLEGO
GUIRADO, perquè en el termini màxim de vint dies procedeixi a retirar els elements
instaLlats sense llicència fins a deixar-ho al seu estat original.

Segon.- En cas de no complir-se el punt primer de l'esmentat Decret, se'l requenra
novament perquè ho faci, que de no complir-se, l'Ajuntament acordaria la seva retirada amb
despeses a càrrec 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".

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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DEC RET .- A la vila de Llançà, a vint-i-sis de març de dos mil ú.

En relació a les obres realitzades a l'Av. les Carboneres, 6 consistents en la construcció de
tres vivendes unifamiliars adossades, Exp. 86/99, el promotor de la qual n'és FINQUES
EMPORDÀ, S.L., autoritzades per la Comissió de Govern de Data 23.07.1999.

ATÈS que realitzada una inspecció a la finca i segons consta en l'informe emès per
l'Arquitecte municipal, a la casa núm. 2 de l'esmentada finca s'han realitzat obres no

autoritzades per 1a Comissió de Govern de data 23.07.1999, consistents en Ia construcció
d'uns murs., i Vist el que determinal'artic1e 84 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
común, aquesta Alcaldia HA RESOLT:

POSAR DE MANIFEST al promotor FINQUES EMPORDÀ S.L. com a responsable de
les obres realitzades.-el procediment iniciat sobre la legalitat urbanística, informant-los-que
durant el termini de quinze dies podran consultar l'expedient que es tramita per la suspensió
d'obres realitzades i aLlegar i presentar els documents que estimin pertinents.

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

<� .

�ANÇ�
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D E e RE T.-

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

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 1.366.639 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.

Davantmeu
SECRETARI
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D E e RE T.-

29

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

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 379.934 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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AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

DEC RET .- A la vila de Llançà, a vint-i-vuit de març de dos mil ú.

En relació a les obres realitzades per DIEGO ZAFRA ORTEGA al carrer Cau del Llop,
núm. l, consistents en "pavimentació terrassa",

ATÈS Que en data 09.02.2001 es va 00saF de manifest l'exoedient iniciat ser la suseensió
d'obres realitzades sense llicència,

ATÈS que per part de l'interessat en data 28.022001 es va sol.licitar la corresponent
llicència municipal per tal ·de legalitzar-les, i VIST l'informe emès per l'Arquitecte
Assessor municipal fent 'constar -que la doeumentació presentada és insufí ci-ent, aquesta
Alcaldia HA RESOLT:

PRIMER- REQUERIR A DIEGO ZAFRA ORTEGA perquè aporti Projecte Tècnic visat
de legalització on quedin reflexades les obres realitzades a la terrassa construida, amb
l'advertiment de que si es troben a menys de tretze metres de l'eix de la carretera caldrà
demanar la corresponent autorització a la Direcció General de Carreteres de la Generalitat
de Catalunya.

SEGON.- REQUERIR a DIEGO ZAFRA ORTEGA perquè en el termini màxim de dos
mesos legalitziIes obres realitzades, amb T'advertiment que si transcorre aquest termini
sense haver aportat la documentació necessària i ajustar les obres a la legalitat,
l'Ajuntament acordaria la demolició de les obres a costa de la persona interessada i

procedirà a impedir-ne definitivament els usos a que donés lloc.

TERCER.., Transcorregut l'esmentat termini sense haver donat compliment a la present
resolució, se'n donarà compte al Ple de l'Ajuntament perquè acordi la demolició de les
obres realitzades a càrrec de la persona interessada.

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

El Secretari

--.....,

\)�TAA1-'
�� .,

(�
{ANÇ�
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"D E CRE T.- A la vila de Llançà, a vint-i-nou de març de dos mil ú.

D'acord amb l'informe emès per l'Enginyer Assessor Municipal en data 28.03.2001, en

relació a l'OBERTURA D'UN HOTEL al carrer La Creu, 16, del qual n'és titular
S�VERI RIERA NEGRE,

DECRETO:

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

l'activitat d'HOTEL al carrer La Creu, 16, el titular del qual n'és S�VERI RIERA
NEGRE pel fet d'haver-se complert els requisits i adoptat les mesures correctores

adeqüades.

Segon.- Comunicar aquest decret a la Delegació Territorial del Departament de Medi
Ambient, Comissió d'Activitats Classificades de la Generalitat de Catalunya de Girona, pel
fet d'haver-hi intervingut amb l'Exp. núm. 391/90.

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

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

aquesta Alcaldia HA RESOLT:

1.- ÀREA D'HISENDA:

A proposta del Regidor Delegat d'Hisenda

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

es detallen:

- PressupostAjuntament 1.052.813 Pta.

Davantmeu
ELSECRETARI

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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VIST l'informe emès pel Coordinador d'Obres d'aquest Ajuntament, en el que const

que a la calçada del carrer Víctor Català núm. 9 hi ha dipositat material d'obra provinent
de l'edifici en construcció promogut per CONSTRUCCIONS COMERÓN.

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

REQUERIR al Sr. JOSEP COMERÓN GARCIA perquè en el termini màxim de tres
dies procedeixi a retirar el material d'obra dipositat a la calçada del carrer Víctor Català
núm.9.

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

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

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

L' ALDE,

Registre d'Entitats Locals: 01170926
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DEC RET .- A la vila de Llançà, a sis d'abril de dos mil ú.

En relació a les obres realitzades a l' Av. Les Carboneres, 6 , consistents en la construcció
de tres vivendes unifamiliars adossades, autoritzades per la Comissió de Govern en data
23.07.1999.

ATÈS que realitzada una inspecció a la fin.ca i segons consta en l'informe emès per
l' Arquitecte municipal, a Ia casa núm. 2 de l'esmentada finca s'han realitzat obres no

autoritzades per la Comissió de-Govern de- data 23.07.1999; consistents en la construcció
d'uns murs, i VIST el que determina l'article 84 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, aquesta Alcaldia HA RESOLT:

POSAR DE MANIFEST al propietari de la vivenda núm. 2, JOSEP M. BOFILL BROSA
com a responsable de les obres realitzades, el procediment iniciat sobre la legalitat
urbanística, informant-los que durant el termini de quinze dies podran consultar l'expedient
que es tramita per la suspensió d'obres realitzades i allegar i presentar els documents que
estimin pertinents.

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

.>
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VIST l'informe emès per l'Arquitecte assessor municipal en relació a les terres dipositades
al camí dels Horts per part del Sr. Rafael Fabrega Xaubet sense la corresponent llicència

municipal

D E e R ET .- A'la vila de L1ançà, a sis d'abril de dos mil ú.

Aquesta Alcaldia HA RESOLT:

PRIMER.- REQUERIR al Sr. Rafael Fabrega Xaubet perquè en el termini màxim de deu
dies retiri les terres col.locades fins a deixar el camí dels Horts al seu estat original.

SEGON.- ADVERTIR al Sr. Rafael Fabrega Xaubet que en cas d'incompliment del

requerit, l'Ajuntament n'acordaria la seva retirada amb despeses al seu càrrec, sens

perjudici d'iniciar expedient sancionador per l'actuació realitzada i per incompliment del
decret d'aquesta Alcaldia.

I

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

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

A la Vila de Llançà, el deu d'abril de l'any dos mil u.

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 218.535 Pta.

Davant meu

EL SECRETARI

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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DEC RET .

- A la vila de Llançà, l'onze d' abril de dos mil un.

Vist l'informe emès per la Policia Local en data 10 d'abril d'enguany, en el que consta

que a la pineda situada davant del pavelló poliesportiu hi ha un pou a ras de terra sense

tapar i que representa un perill atès que està en una zona molt concorreguda,
especialment d'estudiants.

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 les Sres. BERTA, MAGDA i NURI MALLOL BOSCH, perquè
immediatament a partir de la notificació de la present resolució, procedeixin a

senyalitzar el lloc on hi ha el pou i en el termini màxim de cinc dies procedeixin a tapar
lo.

ADVERTIR a les Sres. BERTA, MAGDA i NURI MALLOL BOSCH, 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 RE T.- A la vila de Llançà, el dinou d'abril de dos mil un.

VIST l'informe emès pels Serveis Tècnics municipals, en relació amb els treballs
realitzats pels soLlicitants de subvencions per a la millora de façanes, aquesta Alcaldia,

HARESOLT:

PROCEDIR al pagament de les subvencions per l'import que a continuació es detalla,
als beneficiaris esmentats a la següent relació:

Nom del soLlicitant Adreça finca Ouantitat subvenció

DIEGO SÁNCEHZFARIÑA
ENlUQUETAFONTROQUÉ

ClPizarro,2-C/Colón,1
C/Nicolás Salmerón,35

25.000 Ptes.
25.000 Ptes.

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

Registre d'Entitats Locals: 01170926
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DEC RET .- A la vila de Llançà, a vint-i-tres d'abril de dos mil ú.

VIST l'informe emès per l'Arquitecte Assessor municipal en data 14.04.2001 on fa constar

que realitzada una visita a les obres corresponents a la promoció d 'uns edificis de vivendes
a la Ctra. Port de la Selva, el promotor de la qual n'és la socitat 1150, S.A. , s'ha col.locat
una estació transformadora sense la corresponent autorització i que a més a més, no guarda
el retranqueix de tres metres obligat en la zona Ciutat Jardí i VIST el que determina l'article
84 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, aquesta Alcaldia HA RESOLT:

POSAR DE MANIFEST al promotor de l'edificació en construcció 1150, S.A. com a

responsable de l'esmentada instal.lació d'un transformador, el procediment iniciat sobre la
legalitat urbanística, informant-los que durant el termini de quinze dies podran consultar
l'expedient que es tramita per la suspensió d'obres realitzades i aLlegar i presentar els
documents que estimin pertinents.

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

.
/
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DEC RET .- A la vila de Llançà, a vint-i-tres d'abril de dos mil ú.

VIST l'informe emès per la Policia Local de data 3 d'abril d'enguany on exposen que es

varen produir despreniments d'una part de la cornisa de la terrassa del primer pis delCi'
Canigó, núm. 2 cantonada carrer Palandriu, 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 a l'interessat afectat, Sr. JORDI lIERAS BURSET, el
procediment iniciat per restablir les condicions de seguretat de l'immoble.

Els interessats, durant el termini de DEU DIES podran al.legar i presentar els documents i
justificacions que estimin pertinents.

Ho mana i signa el Sr. Josep M. Salvatella i Suñer, Alcalde-President de l'Ajuntament de
Llançà, en la data al principi assenyalada, davant meu, el Secretari que dóna fe.
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A la Vila de Llançà, a vint-i-quatre d'abril de l'any dos mil u.

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

aquesta Alcaldia HA RESOLT:

D E e RE T.-

41

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 821.564 Pta.

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

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

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

Examinada la sol.licitud presentada per SOREA, Registre d'Entrada
núm.2099 de data d'avui, per al subministrament d'aigua potable i trobant
la conforme,

HERESOLT:

APROVARIes sol.licituds per al subministrament d'aigua potable
corresponents als números:

• 01-47, Sf. Carles Juanola
• 01-48, Sr. Jordi Juanola
• 01-49, Sf. Isidre Fàbrega
• Ol-50, Sra. Mònica Pastra.

Ho mana i signa el Sf. 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.

calde
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DECRET.-

En JOSEP M. SALVATELLA i sUÑER, Alcalde-President d'aquest Ajuntament, de
conformitat amb les atribucions conferides a l'article 43 i següents del Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, de 28 de
novembre de 1986, i articles 78 a 82 del Reglament Orgànic Municipal, i com a

consequència del Decret de l'escrit del Regidor d'aquest Ajuntament, Sr. Joaquim
Agustí Canals, registrat en aquestes dependències en data 25.04.2001, Registre
d'Entrades núm. 2.098, manifestant que per motius personals i laborals no pot fer-se
càrrec de les delegacions que en el seu moment va encomanar-li l'Alcaldia i per tant
demana ser-ne rellevat,

HARESOLT:

Primer: REVOCAR les delegacions atorgades per aquesta Alcaldia en virtud del Decret
de data 3.03.2000 a favor del Sr. JOAQUIM AGUSTÍ i CANALS, les quals es

trobaven compreses dintre l'àmbit de la Regidoria de JOVENTUT I COMERÇ.

Segon: La present resolució sortirà efectes des del dia següent al de la data del present
Decret.

Tercer: D'aquest Decret se'n donarà compte al Ple, en la primera sessiò que aquest
celebri.

Ho mana i signa el Sr. Alcalde, a vint-i-cinc d'abril de dos mil u.

L'ALCALDE,
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DECRET.-

En JOSEP M. SALVATELLA i sUÑER, Alcalde-President d'aquest Ajuntament, de
conformitat amb les atribucions conferides a l'article 43 i següents del Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, de 28 de
novembre de 1986, i articles 78 a 82 del Reglament Orgànic Municipal, i com a

consequència del Decret de revocació de delegacions del Regidor d'aquest Ajuntament,
Sr. Joaquim Agustí Canals,

HARESOLT:

Primer: MODIFICAR el Decret de data 3.03.2000 sobre regularització de determinades
delegacions i concretar a favor del PERE VILA i FULCARÀ les següents
DELEGACIONS que es relacionen a continuació dintre l'àmbit de la ronselleria de
PROMOCIÓ I ATENCIÓ AL CIUTADÀ.

Segon: Facultats que es deleguen:

1. ATENCIÓ AL CIUTADÀ
1.1 - Oficina d'atenció al ciutadà i recepció de peticions i requeriments de les possibles
solucions. Resposta ràpida a les demandes (dediciació: mitja jornada)
1.2 - Hotel d'Entitats.

2. TURISME
2.1 - Oficina d'informació turística
2.2 - Patronat Municipal de Turisme
2.3 - Relacions amb els organismes del sector turístic
2.4 � Foment del turisme: assitència a fires, actes diversos de promoció (Gat Perich,

Fira d'Armes ... ), edició i difusió de propaganda.
2.5 - Control del personal de l' àrea de Turisme
2.6 - Control de qualitat dels serveis turístics locals
2.7 - Relacions amb lesd empreses locals del sector turístic.
2.8 - Representació a les associacions Cap de Creus-Cap Sant Vicenç i Albera Viva
2.9 - Agermanament i relacions amb altres municipis (Punt du Casse)

3. COMERÇ
3.1 - Expedients de llicències mediambientals.
3.2 - Llicències d'obertura d'establiments i canvis de titularitat.
3.3 - Ocupacions d'atraccions de festa major, fira d'artesania i altres.
3.4 - Inspecció d'establiments
3.5 - Horaris i disposicions referents al comerç, la indústria i altres activitats en el

municipi
3.6 - Promoció del comerç, la indústria i l'artesania locals
3.7 - Mercats

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

Registre d'Entitats Locals: 01170926



,

AJUNTAMENT DE LLANÇA (ALTEMPORDÀ)

4. JOVENTUT
4.1 - Punt d'informació Juvenil
4.2 - Organització de cursos, intercanvi i altres activitats juvenils
4.3 - Suport als grups i entitats del sector de Joventut
4.4 - Prestació Social Substitutòria

5. ESPORTS
5.1 - Funcionament i conservació de les instal.lacions esportives municipals (camp de

futbol, pavelló d'esports ... )
5.2 - Patronat municipal d'esports
5.3 - Escola esportiva. Suport a l'esport de base
5.4 - Relacions amb els clubs i entitats esportives locals

6. FESTES
6.1 - Organització i coordinació de les festes majors, carnaval i valls d'estiu.
6.2 - Elecció de la Pubilla de Llançà.

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

Tercer: De la present delegació se'n donarà compte al Ple, en la primera sessió que

aquest celebri.

Ho mana i signa el Sr.A1calde, a vint-i.-cinc d'abril de dos mil u.
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"D E C R � T .- A la vila de Llançà, a vint-i-sis d'abril de dos mil ú.

Vist l'expedient instruit per haver realitzat obres a la finca del carrer Deciana, 6, consistent
en tancament amb uralita dins la zona de lliure construcció, sense la corresponent llicència
municipal per part de la Sra. MONTSERRAT GALLEGO GIRADO.

VIST l'escrit d'al.legacions presentat perlainteressada on fa constar quèT'obra no és una

construcció permanent i definitiva i que es destina a aparcament i garatge, VIST tanmateix
l'informe de l'Arquitecte municipal on diu que les obres no són legalitzables ]a que es
troben dins de la franja de dos metres lliures d'edificació,

VIST el Decret de data 26.03.2001 on s'ordenava la retirada dels elements instal.lats sense
llicència fins a deixar-ho al seu estat original,

ATÈS que transcorreguts els vint dies no s'ha donat compliment a l'esmentada retirada, ni
s'ha al.legat-eap causa-que-impedeixi fer-ho,' aquesta AlcaldiaHA RESOLT:

PRIMER.- 'COMMINAR a la 'Sra. MONTSERRAI GALLEGO GIRADO perquè SI
passats quinze dies a partir del següent a la recepció de la notificació de la present
resolució, no S'han fet els treballs d' enretirada de tots e1s elements de Tesmentada
instal.lació consistent en tancament amb uralita dins la zona de lliure construcció de la finca
del carrer Deciana, 6, es procedirà subsidiàriament de 1a manera prevista en el Decret
d' Alcaldia de data 26.03.2001 , i s'executaran els treballs pels Serveis Tècnics Municipals,
per la qual cosa s' assenyala el dia29 de maig ales '9 h. del matí.

2n. NOTIFICAR a la Sra. MONTSERRAT GALLEGO GIRADO, que el cost de
l'execució subsidiària dels treballs d'enretirada de tots els elements de la instal.lació
ascendeixen a cent vint-i-cinc mil pessetes, d'acord amb l'informe emès pels serveis tècnics
municipals.Tes quals s'hauran de fer efectives a les oficines municipals abans deIa data
assenyalada pels treballs.

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

VIST l'informe emès per la Policia Local de data 23 d'abril d'enguany on exposen que es

varen produir despreniments d'una part del balcó de la finca del carrer Sant Vicenç, 17, i
VIST l'informe emès per l'Arquitecte municipal on fa constar que s'ha de procedir
d'immediat a repicar les parts mal adherides i a continuació a reparar totes les deficiències,
ja que podria comportar danys importants a tercers; i vist el que determina l'article 84 de la
Llei 30/1992 de 26 de novembre, deRègimJurídic de les AdministracionsPúbliques 1 del
Procediment Administratiu Comú, per tot això, aquesta Alcaldia HA RESOLT:

PRIMER.- POSI'S DE MANIFEST als interessats Srs. JULIANA BRAVO, Sr. LUIS DIAZ
SEDANO i al President de la COMUNITAT DE PROPIETARIS edifici carrer SANT
VICENÇ, 17, el procedimentiniciat per restablides condicions de seguretat deI'immoble.

SEGON.- Donar les ordres oportunes a la Policia Local perquè de forma immediata
impedeixin el pas dels vianants per la zona afectada.

Els interessats, durant el termini de DEU DIES podran al.legar i presentar els documents i
justificacions que estimin pertinents.

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

Av. Europa, núm. 37 - Tel. 972 38 01 81 - Fax 972 38 12 58 - 17490 LLANÇÀ - e-mail: Ilanca@ lIanca.net
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DECRET.-AlaviladeLlançà,a vint-i-sis d'abril de do s mil ú.

VIST l'escrit rebut de la Direcció General d'Urbanisme del Departament de Política
Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya de data 2 de març
d'enguany,

ATÈS que comuniquen -

que-per- part del Sr: José- Duran- Reina i la Sra. Carmen Mauri
Claro s'ha efectuat la segregació de la tinca del carrer Migjorn, núm. 17, 1 atès que
consultats els antecedents obrants en aquestes dependències municipals no consta cap
sol.licitud de segregació del'esmentadafinca, 1 vistos éls articles 71 de la Lleî"JU11992
de 26 de novembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo comúni article 79 del Decret 179/1995 de 13 de juny,
aquesta Alcaldia HA RESOLT:

PRIMER.- REQUERIR als Srs. JOSÉ DURAN REINA i CARMEN MAURI CLARO
perquè en .el termini màxim de DEU DIES comptatsdes de la data -de .la rebuda de la

.

present notificaeió sol.licitin llicència de segregaeió dé-la finca del carrer Migj-orn, 17.

SEGON.- ADVERTIR als interessats que de no complir-se l'apartat primer de
l'esmentat requeriment en el termini assenyalat, s'iniciaria el corresponent expedient
sancionador.

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

/'
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<!D> AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (AlTEMPORDÀ) \ <1Jt>
D E e RET. - A la vila de Llançà, el vint-i-sis d'abril de dos mil UD.

•

��!:ç-�
•

Vist l'informe emès per la Policia Local en data 26 de març d'enguany, en el que consta

que els terrenys situats entre el núm. 47 i el núm. 59 de l'Avinguda Mestral són plens
d'herbes i matolls i hi ha diversos pous oberts a ras de terra sense cap protecció, la qual
cosa representa un gran perill i rise d'incendi, a la vegada que existeix un alt risc de

patir accidents atès que és una zona de fàcil accés.

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 màxim de

QUINZE DIES procedeixi a netejar el terreny situat a l'Av. Mestral núm. 55-57 i a

tapar els pous que hi ha dintre de l'esmentada parceLla.

ADVERTIR al Sr. MIQUEL CASTELLÓ TORTELLÁ, que en el cas d'incompliment
del requerit, procedirà a iniciar-se expedient per tal de fer-ho aquest Ajuntament pels

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

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

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

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

Secretari que certifico.

Davant meu,
ELSECRETARI

Av. Europa, núm. 37 - Tel. 972 38 01 81 - Fax 972 38 12 58 - 17490 LLANÇÀ - e-mail: Ilanca@"anca.net
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AJUNTAMENT DE LLANÇA (ALT EMPORDÀ)

D E e RET .- A la vila de Llançà, a trenta d'abril de dos mil ú.

Vist l'expedient instruit per haver realitzat obres a la finca del carrer Ametllers, 5,
consistent en la insta1.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 segons informe emès pels Serveis Tècnics municipals. es fa constar que s'han
retirat tots .els elements de l'esmentada instal.lació, . aquesta Alcaldia Ha RESOLT:

DONAR-SEPER ASSABENTADA del'esmentada retirada procedint-se il. l'arxiude totes

les actuacions realitzades en l'esmentat expedient.

Ho mana � 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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DECRET.-

A la vila de Llançà, a 12 d'abril de dos mil u.

ATESA la baixa laboral per enfermetat del Sf. Cristóbal Rojas Benítes, aquesta Alcaldia
HARESOLT:

Primer: NOMENAR funcionari interí al Sr. ANTONIO TAMAREU i ANDREU, el
qual desenvoluparà el càrrec de Conserge de les Escoles, integrat a l'Escala
d' Administració especial, durant el període de baixa del Sr. Rojas.

Segon: NOTIFICAR la present resolució a l'interessat, que haurà de prendre possessió
el proper dilluns dia 17 d'abril de 200 l.

Ho mana i signa el Sr. JOSEP M. SALVATELLA i sUÑER, Alcalde-President
d'aquest Ajuntament, davant meu, el Secretari, que certifico.
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D E e RE T.-

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

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) APROVARIes relacions de despeses que figuren i que a continuació

es detallen:

- Pressupost Ajuntament 315.539 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
SECRETARI

Av. Europa, núm. 37 - Tel. 972 38 01 81 - Fax 972 381258 - 17490 LLANÇÀ - e-mail: lIanca@lIanca.net
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"D E CRE T.- A la vila de Llançà, a nou de maig de dos mil ú.

D'acord amb l'informe emès per l'Enginyer Assessor Municipal en data 30.04.2001, en

relació a l'expedient incoat .per FRANCESC RIERA FALCÓ en representaciô de
HOSTAL -BERl, S.C.P. per al canvi- de titularitat de l'HOTEL situat al carrer La Creu,
núm. 16, abans a nom de-SILVERI-RIERA NEGRE, 'amb--data de"Uicència-d'obertura-i

funcionamfnt 29.03.2001, on s'informa FAVORABLEMENT l'esmentat canvi,

Primer.- ATORGAR llicència pel canvi de titularitat de l'HOTEL del carrer La Creu,
16, a favor d'HOSTAL BERl, S.C.P. pel Tet d'haver-se complert els requisits assenyalatsi
disposar de la llicència d'obertura i funcionament degudament regularitzada

Ho mana � signa enTosepM. Sálvatella 1 Súñer, 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, 'ElSecretari, rubricats."

Av. Europa, núm. 37 - Tel. 972 38 01 81 - Fax 972 381258 - 17490 LLANÇÀ - e-mail: lIanca@llanca.net
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DECRET.- A la vila de Llançà, el vint-i-sis d'abril de dos mil un.

VIST l'expedient incoat per determinar les condicions de salubritat en què es troba el

solar situat al carrer La Farella núm. 36 i Ctra. Port de la Selva núm. 31.

ATÈS que en el tràmit de vista i audiència als interessats en l'expedient, no s'ha

presentat cap escrit d'al.legacions.

VIST l'acord de la Comissió de Govern del dia 10-4-01, aquesta Alcaldia, HA

RESOLT:

Primer.- ORDENAR a les Sres. ELVIRA FARRERAS VALENTÍ i Fll.-OMENA

ALBA cAÑADA, propietàries del solar situat al carrrer La Farella núm. 36 i Ctra. Port

de la Selva núm. 31 d'aquest Municipi, perquè en el termini de vint dies procedeixin a

netejar l'esmentat solar, restablint les condicions de salubritat del solar.

Segon.- De no procedir a la neteja en el termini fixat, se les requerirà novament perquè
efectuin la neteja ordenada, que de no complir-se, la portarà a terme l'Ajuntament a

càrrec del propietari, mitjançant el procediment d'execució subsidiària.

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

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

Av. Europa, núm. 37 - Tel. 972 38 01 81 - Fax 972 38 12 58 - 17490 LLANÇÀ - e-mail: lIanca@lIanca.net
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D E e RET .- A Llançà a nou de maig de dos mil ú.

VIST l'expedient que es tramita a petició de BOADA & PUIGNAU, S.C. pel canvi de
titularitat i legalització d'un RESTAURANT al carrer Cap de Creus, núm. 1,

ATÈS quep.er l'esmentada legalització s'ha aportat Projecte. Tècnic de l'activitat elqual
conté un Annex amb les Fases d'execució de les obres necessaries a realitzar per tal

d'adaptar-lo ala normativa actual;

ATÈS que en el periode d'informació pública i veïnal de l'expedient no s'han produït
al.1egacions al respecte,

PER tot això exposat anteriorment s'haemès la següentPROPOSTADE RESOLUCIÓ:

PRIMER.- CONCEDIR a l'interessat, BOADA & PUIGNAU, S.C. llicència
d'instal.lació d'un RESTAURANT al carrer Cap de Creus, núm. 1.

SEGON.- DONAR CONFORMITAT a les fases d'execució necessaries per adaptar el
local segons Projecte de l'activitat presentat i que s' especifiquen al segon Annex aportat
en data 21.03.2001, les quals es preveuen acabades el quart trimestre de l'any en curs.

TERCER.- Una vegada executades les obres i instal.lacions de cadascuna de les fases

d'execució que consten al segon annex es posarà en coneixement de l'Ajuntament
mitjançant escrit, acompanyat de certificació del Tècnic director de les obres i

instal.lacions i degudament visat on consti que s'han efectuat els treballs amb estricte

subjecció al permis concedit i condicions imposades a cada cas, amb la qual cosa es

realitzarà una comprovació per part dels Serveis Tècnics de l'Ajuntament i s'atorgarà si

s'escau, la corresponent llicència d'OBERTURA I FUNCIONAMENT DE
L'ACTIVlTAT.

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.=

Signatures: L'Alcalde-President.= Davant meu, El Secretari, rubricats."

Av. Europa, núm. 37 - Tel. 972 38 01 81 - Fax 972 381258 - 17490 LLANÇÀ - e-mail: Ilanca@lIanca.net
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DEC R Err. - A la vila de Llançà, a catorze de maig de dos mil ú.

VISTA la sol.licitud de llicència ambiental incoada per L'OMBRA, S.c. per a la
legalització d'un cÀMPING situat a la Ctra. Bisbal a Portbou, núm. 13 d'aquest terme

municipal, él€lUesta-Alcaldia. HA RESOLT:

PRIMER.- INCOAR l'expedient d'acord amb el que s'estableix en la Llei 3/1998, de 27
de febrer de la intervenció integral de l'administració ambiental i normes que la
despleguen.

SEGON.- Que l'expedient s'ordeni i impulsi per la Secretaria d'aquest Ajuntament fins
a la resolució de la sol.licitud dins del termini legalment establert.

Ho mana i signa el Sr. Alcalde en el lloc i data a l'inici indicats, de la qual cosa, jo el
Secretari en dono fe.

/
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'ElSecretari

"D E e RET. - A la vila de Llançà, a catorze de maig de dos mil ú.

D'acord amb l'informe emès per l'Enginyer Assessor Municipal, en relació a l'expedient
incoat per Cándid Sánchez Zarza en representació de NAIN 99, S.L. per al canvi de
titularitat d'un BAR RESTAURANT situat al carrer Palandriu, núm. 8, abans a nom de
CÁNDID .sÁNCHEZ ZARZA; amb data de llicència d'obertura i. funcionament

16.08.2000, ori s'infòrma F.AVt>R:A:BEEMENI' l'esmentat-canvi;

DECRETO:

Primer.- ATORGAR llicència pel canvi de titularitat de BAR RESTAURANT del
carrer Palandriu, 8, a favor de la societat NAIN 99, S.L. pel fet d'haver-se complert els

requisits assenyalats i disposar de la llicència d'obertura i funcionament degudament
regularitzada

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

Llançà, en el 1loc i datà al principi assenyalats, davant meu, el Secretan que certifico=

Signatures: L'Alcalde-President.= Davant meu, El Secretari, rubricats."

Av. Europa, núm. 37 - Tel. 972 38 01 81 - Fax 972 38 12 58 - 17490 LLANÇÀ - e-mail: lIanca@ Ilanca.net
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D E e RE T.-

58

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

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 371.882 Pta.

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

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

Davantmeu
ELSECRETARI

Av. Europa, núm. 37 - Tel. 972 38 01 81 - Fax 972 38 12 58 - 17490 LLANÇÀ - e-mail: Ilanca@lIanca.net
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"D E CRE; T .

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

VIST l'informe emès pels Serveis Tècnics municipals en data 15.05.2001 on fa constar

que en relació a les obres que s'estan realitzat a la seva finca del carrer Fenolleda, 4
s' està realitzant un mur llindant amb la propietat del veí el qual excedeix de l'alçada
permesa i autoritzada per la Comissió de Govern de data 16.02.2000.

ATÈS que per. La .Comissió de Govern .de, data 16.02.2000 es .va concedir llicència
municipal per a la construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat al carrer Fenolleda.vl, de
conformitat -amb el Projecte- subscrit per -1' Arquitecte Josep Ros Casadevall, visat-amb
el núm. 40Ç)341,

ATÈS que l'esmentat mur 00 s'ajusta al topografic inicial que figura eo els plànols del

projecte autoritzat per la Comissió de Govern. dedata 16.02.2000, aquesta Alcaldia HA

RESOLT:

PRIMER.- POSAR DE MANIFEST a l'interessat, Sr. PHILIPPE BRACQ el

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

QUINZE DIES podran consultar l'expedient que es tramita per la suspensió d'obres

realitzades a la finca del carrer Fenolleda, núm. 4 i aLlegar i presentar els documents

que estimi pertinents.

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

corresponent llicència, i justificar alta de l'LA.E.

TERCER. - Aportar projecte executiu i full d' assumeix de l'aparellador.

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

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

Av. Europa, núm. 37 - Tel. 972 38 01 81 - Fax 972 38 12 58 - 17490 LLANÇÀ - e-mail: IIanca@ IIanca.net
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D E e RET .- A la vila de Llançà, a divuit de maig de dos mil ú.

VIST l'escrit de là Sra. Magistrada dél Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Gironade data 02.05.2000 en relació amb el recurs ordinari 91/2001 interposat pel Procurador Sr.Francisco déBolos Pi, en nom 'i representació de Marta Negre Tramunt 1 altra, contra elDecret de data 06/07/00 dictat per l'Ajuntament de Llançà pel qual es denega la declaracióde ruïna i s'ordena l'execució d'obres per tál de mantenida seguretat de T'edifici 'situat als
carrers Llop núm. 21 i Unió núm. 7 de Llançà, aquesta Alcaldia HA RESOLT:

EMPLAÇ�R a les persones què figuren com interessades en l'expedient, perquè d'acordamb el que determina l'article 49 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de lajurisdicció contenciosa administrativa, en el termiríi dé NOU DIES pugui comparèixer I
personar-se en autos.

Ho mana i signa en Josep M. Salvatella i Suñer, Alcalde President de l'Ajuntament deLlançà, en el llocî data abans indicats, davant meu, el Secretañ, que dono fe.-L'ALCALDE.Davant meu, El Secretari. Rubricats

El Secretari

A E '37 - "el 972 38 01 81 - Fax 972 38 12 58 - 17490 LLANÇÀ - e-mail: lIanca@llanca.netv. uropa, numo II .
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..

� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

VISTOS els informes previs favorables de l'activitat emesos per les diferents parts que
han intervingut en la seva avaluació,

VIST l'expedient que es tramita a petició de Jenifer Figa Bosch en representació de

MAIFER, SCP per l'obertura d'un BAR al carrer Castellar, 68,

ATÈS que en .el període d'informació pública i veïnal. de l'expedient no s 'han produït
al.legacions al respecte,

PER tot això exposat anteriorment s'ha emès la següent PROPOSTA DE RESOLUCIÓ:

PRIMER., CONCEDIR a MAIFER SCP llicència d'instal.lació d'un BAR al carrer

Castellar, 68.

SEGON.- Una vegada executades les obres i instal.lacions, es posarà en coneixement
de l' Ajunté1:_ment mitjançant escrit, acompanyat de certificació del Tècnic director de les
obres i instal.lacions i degudament visat on consti que s'han efectuat els treballs amb
estricte subjecció al projecte tècnic presentat í condicionsimposades a cada cas, amb la

qual cosa es realitzarà una comprovació per part dels Serveis Tècnics de l'Ajuntament i

s'atorgarà (l s'escau, la corresponentllícènciaò'OHERTDRA TFDNCIONAMENT DE
L'ACTIVITAT.

"

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

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

Signatures: L'Alcalde-President. = Davant meu, El Secretari, rubricats."

El Secretari

Av. Europa, núm. 37 - Tel. 972 38 01 81 - Fax 972 381258 - 17490 LLANÇÀ - e-mail: llanca ê llanca.net
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DEC RET .- Ala vila deLlançà, a vint-i-dos de maig de dos milú.

VIST el recurs de reposició presentat pel Sr. Francesc Guisset Lagresa en nom i

representaci6 de Montserrat Gallego Guírado contra el-Decret d'aquesta Alcaldía de data
26.03.2001 pel qual s'ordena la retirada dels elements instaLlats de tancament amb uralita
dins la zon, de mure construcció al carrer Deciana, núm. 6, sense llicència municipal,

ATÈS que el recurs presentat aLlega essencialment:
a) Que les obres de tancament serveixen d'aixopluc davant les inclemències climàtiques i

que les obres realitzades són totalment desmontables.
b) Que d 'r= part es dona Ilicència de gual per garatge i aparcament i per altre no es

permeten obres per completar la seguretat i protecció del vehicle.
c) Que la resolució no està ajustada a Dret i que constitueix un greuge comparatiu ja que

dins la mateixa zona hi ha altres construccions d'aquesta mena sense que s'hagi instruit
cap expedient administratiu de disciplina urbanística.

VIST l'informe de l'Arquitecte Municipal de data 15.05.2001 en el que fa constar que les
obres a qu� Ta referència el present expedient no són legalitzables ja que es troben dins la
franja dels dos metres de retranqueix que fixen les ordenances municipals, aquesta Alcaldia

HARESOtT:
PRIMER.- DESESTIMAR el recurs de reposició del Sr. Francesc Guisset Lagresa en

representació de MONTSERRAT GALLEGO "GUIRADO contra el Decret de TAlcaldia de
data 26.03.2001 pels raonaments que figuren en l'informe tècnic, és a dir, perquè les obres
no són legalitzables per trobar-se dins Ia franja de dos metres Iliures d'edificació.

SEGON.- RATIFICAR el Decret del dia 26.04.2001 perquè si passats quinze dies a partir
del següent a la recepció de la notificació de Ia present resolució, no s'han fet els treballs
d'enretirada de tots els elements de l'esmentada instaLlació consistent en tancament amb
uralita dins 1a zona de lliure construcció de la finca del carrer Deciana, 6, es procedirà
subsidiàriament de la manera prevista en el Decret d'Alcaldia de data 26.03.2001, i

s'executaran els treballs el dia 11 de juny a les 9 del matí, en lloc de la data fixada
anteriorment.

Ho mana i signa en Josep M. Salvatella i Suñer, Alcalde-President de l'Ajuntament de
Llançà, en pl110c i data al principi assenyalats, davant meu, el Secretari que certifico".
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D E e RE T.-

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

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 323.682 Pta.

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

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

Davantmeu
ELSECRETARI
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DEC RET .- A la vila de Llançà, a vint-i-tres de maig de dos mil ú.

VISTES les diferents actes aixecades per la Policia Local per denúncia de1 Sr. Vicenç
Calsina degut als sorolls provinents del Restaurant del Passeig Marítim núm. 5,
anomenat "Can Manel", per gos localitzat al seu interior el qual guissa quan passen
persones o vehicles molt a prop amb les conseqüents molèsties als veïns,

ATÈS que per Decret d'Alcaldia de data 16.01J998 ja se'l va requerir perquè adoptés
les mesures adequades per tal d'evitar les- molèsties produïdes pel gos, amb
l'advertiment que en cas d'incompliment es procediria a ITnlCÎ d'expediént per
determinar la gravetat dels fets i possibles sancions,

ATÈS que en data 21.02.2001, per Decret d' Alcaldia es va apercebre que en cas de
reincidència s'inciaria expedient sancionador,

ATESA la reincidència dels fets en qüestió sense donar una solució al conflicte veïnal i
de convivència generat,

Aquesta Alcaldia HA RESOLT:

PRIMER.- INCOAR expedient sancionador al Sr. Pedro MARCILLO CABRATOSA
per determinar la responsabilitat administrativa en que hagi pogut incòrrer.

SEGON.- Designar instructor de l'expedient al senyor JAUME COLL i SOLÀ i
Secretària a la senyora Sílvia Tabernero Jódar, Regidor i Administrativa respectivament
d'aquest Ajuntament, als quals serà notificat en forma legal aquest nomenament i també
es notificarà a les persones inculpades als efectes de recusació si creu que hi ha causes

legítimes per fer-ho.

Ho mana i signa en Josep M. Salvatella i Suñer, Alcalde-President de l'Ajuntament de
Llançà, en eilloc i data al principi assenyalat, davant meu, el Secretari que certifico.
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"D E CRE T.- A la vila de Llançà, a vint-i-nou de maig de dos mil ú.

D'acord amb l'informe emès per l'Enginyer Assessor Municipal en data 28.05.2001, 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 d'abril de 2001,
en relació amb l'obertura d'un BAR al Carrer Castellar, 68, del qual n'és titular MAIFER
S.C.P.

DECRETO:

ATORGAR llicència municipal per l'OBERTURA I FUNCIONAMENT d'un BAR al
Carrer Castellar, 68, el titular de la qual n'és MAlFER, S.C.P. 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,
.

ats."
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D E e RET .- A la vila de Llançà, el vint-i-nou de maig de dos mil un.

66

Vist l'informe emès per la Policia Local, en el que consta que a l'alçada del Km. 6,200
de la carretera GI-6l2 hi ha un terrenyen el qual s'hi ha abocat terres provinents
d'excavacions i runes d'obra, que donen un aspecte brut a l'entorn .

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

condicions de seguretat, salubritat i ornat públic.

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

HARESOLT:

REQUERIR al Sf. JOAN SERRADELL TRESSENTS, perquè en el termini màxim de
QUINZE DIES procedeixi a netejar el terreny situat al Km. 6,200 de la carretera GI-
612.

ADVERTIR al Sr. JOAN SERRADELL TRESSENTS, 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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VIST l'informe emès per la Policia Local, en el que consta que al carrer Cau del Llop
núm. 37 hi ha una pila de runes davant del habitatges, les quals provenen d'unes obres
menors realitzades a l'apartament del Sr. Paul Balthasart.

AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

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

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

REQUERIR al Sr. ANDRÉ MATEO, en representació del Se PAUL BALTHASART,
perquè en el termini màxim de tres dies procedeixi a retirar les runes dipositades al
carrer Cau del Llop núm. 37.

ADVERTIR al Sr. ANDRÉ MATEO, en representació del Sf. PAUL BALTHASART?
que en el cas d'incompliment del requerit en el termini assenyalat, procedirà a iniciar-se
expedient -per tal- de fei-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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D E e RET .- A Llançà a cinc de juny de dos mil ú.

VIST l'expedient que es tramita a petició de Jean Paul Maillet en representació de
DISEÑO ORTOPÉDICO, S.L. per l'obertura d'un TALLER D'ORTOPÈDIA al carrer

Palandriu, 19,

VISTOS els informes previs favorables de l'activitat emesos per les diferents parts que
han intervingut en la seva avaluació,

ATÈS que en el període d'informació pública i veïnal de l'expedient no s'han produït
a1.legacions al respecte,

PER tot això exposat anteriorment s'ha emès la següent PROPOSTA DE RESOLUCIÓ:

PRIMER.- CONCEDIR a DISEÑO ORTOPÉDICO, S.L. llicència d'insta1.lació d'un
TALLER D'ORTOPÈDIA al carrer Palandriu, 19.

SEGON.- Una vegada executades les obres i instal.1acions, es posarà en coneixement
de l' Ajuntament mitjançant escrit, acompanyat de certificació del Tècnic director de les
obres i insta1.lacions i degudament visat on consti que s'han efectuat els treballs amb
estricte subjecció al projecte tècnic presentat i condicions imposades a cada cas, amb la
qual cosa es realitzarà una comprovació per part dels Serveis Tècnics de l'Ajuntament i
s'atorgarà si s'escau, la corresponent llicència d'OBERTURA l FUNCIONAMENT DE
L'ACTIVITAT.

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 Seer

.

bricats."
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SEGON.- Una vegada executades les obres i instaLlacions, es posarà en coneixement
de l' Ajuntament mitjançant escrit, acompanyat de certificació del Tècnic director de les
obres i instaLlacions i degudament visat on consti que s'han efectuat els treballs amb
estricte subjecció al projecte tècnic presentat i condicions imposades a cada cas i que
s'han dut a terme totes les comprovacions necessàries del sistema d'extracció de fums
de la cuina del local amb resultats satisfactoris, amb la qual cosa es realitzarà una

comprovació per part dels Serveis Tècnics de l'Ajuntament i s'atorgarà si s'escau, la
corresponent llicència d'OBERTURA I FUNCIONAMENT DE L'ACTIVITAT.

VIST l'expedient que es tramita a petició de MANUEL BELTRAN 1\1ENA per
l'obertura d'una ROSTISSERIA a l' Av. Europa, 50-52,

VISTOS els informes previs favorables de l'activitat emesos per les diferents parts que
han intervingut en la seva avaluació,

PER tot això exposat anteriorment s'ha emès la següent PROPOSTA DE RESOLUCIÓ:

PRI1\1ER- CONCEDIR a MANUEL BELTRAN 1\1ENA llicència d'instaLlació d'una
ROSTISSERIA a l'Av. Europa, 50-52.

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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DECRET.-

A la Vila de Llançà, a cinc de juny de dos mil u.

VIST l'informe tècnic valoratiu i proposta del concurs per a la contractaciò de les obres
d'Enllumenat públic del barri de Valleta en relació amb l'acta d'obertura de pliques del
dia 28.05.200l.

ATÈS que la proposta presentada per l'empresa SERVEIS INSTAL.LACIONS I

MUNTATGES, S.A. (SJ.M.S.A.) es troba en el supòsit de presumpta baixa
desproporcionada i vistos els articles 109 del Decret 3410/1975, de 25 de novembre pel
que s'aprova el Reglament General de Contractació de l'Estat i article 83 del Reial
Decret 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refòs de la Llei de Contractes de
les Administracions Públiques, aquesta Alcaldia HA RESOLT:

REQUERIR a l'empresa SERVEIS INSTAL.LACIONS I MUNTATGES, S.A.

(S.I.M.S.A.) perquè en termini de deus dies presenti un informe sobre els criteris
objectius que justifiquin la seva proposta i que la facin susceptible del seu normal

compliment.

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

L' calde,
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DEC RET .- A la vila de Llançà, el set de juny de dos mil un.

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

terreny situat a l'Avinguda Les Carboneres núm. 5 està ple de malesa, la qual cosa

representa un 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. PERE DEUSEDAS BURGELL, perquè en el termini màxim de

QUINZE DIES procedeixi a netejar el terreny situat a l'Avinguda Les Carboneres núm.
5.

ADVERTIR al Sr. PERE DEUSEDAS BURGELL, 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 set de juny de dos mil un.

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

terreny situat a la Carretera Port de la Selva núm. 120 està ple de malesa, la qual cosa

representa un alt perill i rise d'incendi.

VIST l'article l O 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. RENÉ BESTAUX, perquè en el termini màxim de QUINZE DIES

procedeixi a netejar el terreny situat a la Carretera Port de la Selva núm. 120.

ADVERTIR al Sr. RENÉ BESTAUX, 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 set de juny de dos mil un.

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

terreny situat al carrer Andorra núm. 5 està ple de malesa, la qual cosa representa un 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 Srs. JOSEP ROS CASADEVALL i LLUÍS FALCÓ FELIU, perquè en

el termini màxim de QUINZE DIES procedeixi a netejar el terreny situat al carrer

Andorra núm. 5.

ADVERTIR als Srs. JOSEP ROS CASADEVALL i LLUÍS FALCÓ 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 Sr. Alcalde-President de l'Ajuntament de Llançà, davant meu, el
Secretari que certifico.

Davant meu,

/��,,,�ECRETARI
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DECRET.-

VIST l'escrit del Sr.. FRANCESC GUISET LAGRESA actuant en nom i representació
de la Sra. MONTSERRAT GALLEGO GUIRADO registrat en aquestes dependendies
municipals en data 8.06.2001, amb el número 2790. manifestant que impugna la
validesa i eficàcia de la resolució continguda en el Decret de l'Alcaldia de data
26.03.2001 sobre execució subsidària d'enretirada de d'una obra, quedant fitxada
l' execució pel dia 11.06.2001 a les 9 hores, fent constar:

Que s'interposarà recurs contenciòs administiriartiu davant del Jutjat Contencios
Administratiu de Girona contra l'esmentat Decret.

Que atès allò que disposa l'article 111 de la Llei 30/1992, de 26 dfe novembre de Règim
jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu comú, sobre
suspensiò d'execució d'actes i resolucions administratives demana la suspensió cautelar
del Decret 26.03.2001 fins que s'adopti pel Jutjat competent la corresponent resolució
judicial ferma i definitiva.

VIST l'article 111 de la Llei 30/1992 indica que la interposició de qualsevol recurs,
excepte en els casos en que una disposició estableixi el contrari, no suspendrà
l'execució de l'acte impugnat, al menys que concurreixi alguna de les següents
circumstàncies:

a) Que l'execució pogués causar perjudicis d'imposible a dificil reparació.
b) Que la impugnació es fonamentés en alguna de les causes de nulitat de ple dret

previstes en l'article 62.1 de la referida Llei 30/1992.

ATÈS que per l'execució suibsiudiària prevista portar a terme no és dona cap de les
dues causes a que fa referència l'article esmentat anteriorment, aquesta Alcaldia HA
RESOLT:

NO PRENDRE EN CONSIDERACIÓ les al.legacions formulades pel Sr. FRANCESC.
GUISSET LAGRESA en representació de la Sra. MONTSERRAT GALLEGO
GUIRADO, pels raonament indicats anteriorment a l'estimar que no hi ha una

disposiciò que determini el contrari i que no es donen els supòsits de l'article 111 de la
Llei 30/1992.

Ho mana i signa el Sr. Alcalde a Llançà, a onze de juny de dos mil u.

Registre d'Entitats Locals: 01170926
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DEC RET .

- A la vila de Llançà, a dotze de juny de dos mil ú.

VIST el Decret de data 23.03.2001 on se'ls requeria perquè retiressin el muntacàrregues
que es troba a l'Av. Mestral, 3-5 xamfrà amb carrer Palandriu,

VIST l'informe emès pel Coordinador d'obres municipal, on fa constar que no s'ha efectuat
l'esmentada retirada i que el muntacàrregues envaeix la meitat de la calçada i resulta
molest i perillós tant pels vianants com per la circulació per l'indret, 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 als interessats Srs. Eladio Rodríguez en representació
d'ELADIO PORT 3000, S.L., a José Pérez Martínez en representació de GUAICAPURO,
S.L. i a Josep Salvat Soler el procediment iniciat per la retirada del muntacàrregues de la
via pública, informant-los que durant el termini de quinze dies podran consultar l'expedient
que es tramita, i al.legar i presentar els documents que estimin pertinents.

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

DEC RET .- A la vila de Llançà, a tretze de juny de dos mil ú.

VIST l'informe emès per l'Arquitecte Assessor municipal on fa constar que s'han realitzat
obres consistents en un cobert el qual envaeix la zona de reculades de 3 metres al carrer

Vilamartí, núm. 2, VIST així mateix l'acord de la Comissió de Govern de data 29.05.2001
on es DENEGAVA la llicència municipal d'obres per l'esmentada construcció,

ATÈS que les obres s'han realitzat sense autorització 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 la Sra. M. ANGELS VINYALS VIVES, el procediment iniciat
sobre la legalitat urbanística, informant-la que durant el termini de quinze dies podrà
consultar l'expedient que es tramita per la suspensió d'obres realitzades i al.legar i

presentar els documents que estimin pertinents.

Ho mana i signa en Josep M. Salvatella i Suñer, Alcalde-President de l' Ajuntament de
Llançà, en eilloc i data al principi assenyalat, davant meu, el Secretari que certifica.
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D E e RET .

- A la vila de Llançà, a catorze de juny de dos mil ú.

VIST l'expedient incoat contra el Sr. Philippe Bracq per haver realitzat obres a la finca del
carrer F enolleda, 4les quals difereixen a les autoritzades per la 'Corriissió de Govern de data
16.02.2000:- consistents en la construcció d'un mur llindant amb la propietat del veí el qual
excedeix en l'alçada permesa i autoritzada,

ATÈS que durant el període d'al.legacions s'ha aportat plànol signat per Arquitecte tècnic, i
VIST l'informe emès per l' Arquitecte Assessor municipal on fa constar que el plànol
aportat no es correspon amb-eítopogr àfic que fignra en-el projecte; elquaíés labase-°de-que-
es disposa �er 'iniciar el proc-és de comprobació i a més, no es justifica la correcció deTObra
executada, aquesta Alcaldia HA RESOLT:

Primer.- ORDENAR al'imeressat.Sr. 'PhilippeBracq, perquè en el termini màxim de vînt
dies procedeixi a ajustar el mur a l'alçada que figura en el projecte i les noves dades que
s'aportin han d'ajustar-se aI'estat inicial que figura en el projecte i les cotes s'han de réferir
a les del topogràfic inicial

Segon.- En cas de no complir-se el punt primer de l'esmentat Decret, se'l requenra
novament perquèbo faci, que de no complir-se, I'Ajuntament acórdaria la seva retirada amb
despeses a càrrec del propietari, mitjançant el sistema d'execució subsidiària i procedirà a

impedir-ne els usos a qúè donés lloc.

Ho mana i signa en Josep M. Salvatella i Suñer, Alcalde-President de l'Ajuntament de
Llançà, en élIloc ï data al principi assenyalats, davant meu, él -Secretari que certifico".
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DEC RET .- Ala vila deLlançà, a quinze de Juny de dos milú.

VISTA l'acta de medició de presió sonora de la Sala de Festes Cuasar del dia 27 de
maig, les quals donen un valor superior al que disposa i'ordenança reguladora del soroll
i les vibracions, aquesta Alcaldia HA RESOLT:

PRIMER.- INICIAR expedient sancionador al Sf. ANTONIO CORTÉS APARICIO
com a responsable de la Sala de Festes Cuasar, per determinar la responsabilitat en que
hagi pogut incòrrer a conseqüència" deI' aeta-de- medida de- presió-"s�preses-per-'la
Policia Local en data' 27 de maig d'enguany, per i' emissió de música de la 'Sala de
Festes Cuasar.

SEGON.- Designar instructor de l'expedient al senyor JOSEP SERRADELL i
PACAREll i Secretària a 1a senyora 'Sîlvia Tabernero Jódar, 'Regidor í Administrativa
respectivament d'aquest Ajuntament, als quals serà notificat en forma legal aquest
nomenament i també es notificarà a ies persones inculpades als efectes de recusació sí
creu que hiha causes legítimes per fer-ho.

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

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

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 311.O 1 O 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
CRETARI
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DEC RE T.- A la vila de Llançà, el vint-i-un de juny de dos mil un.
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VIST l'informe emès pel Coordinador d'Obres d'aquest Ajuntament, en el que consta

que l'empresa LLANSÁ 90 S.L. va obrir una rasa al carrer Almogàvers i amb
l'execució dels treballs es va trencar la canonada de desguàs i l'escomesa d'aigua de la

parcella situada al carrer Almogàvers núm. 23, al mateix temps que hi van deixar
material provinent de l'obertura de la rasa.

VIST l'article 32 i següents de les Ordenances de Policia i Bon Govern, aquesta
Alcaldia, HA RESOLT:

REQUERIR al Sr. JORDI BALAGUÉ TERMES, en representació de LLANSÁ 90,
S.L., perquè en el termini màxim de quinze dies procedeixi a reparar els desperfectes
ocasionats a la parceLla situada al carrer Almogàvers núm. 23, així com a retirar el

material dipositat.

ADVERTIR al Sr. JORDI BALAGUÉ TERMES, en representació de LLANSÁ 90, que
en el cas d'incompliment del requerit en el termini assenyalat, procedirà a iniciar-se

expedient per tal de fer-ho aquest Ajuntament pels corresponents serveis, o mitjançant
la contractació amb una empresa, fent ús del sistema d'execució subsidiària amb les

despeses a càrrec del requerit.

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

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

Secretari que certifico.

Davant meu

EL SECRETARl, ("(
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DEC RET .- A la vila deLlançà, a vint-i-u dejuny de dos mil ú.

VIST l'expedient incoat contra PROMOCIONS MARE DE DEU DEL CAMP, S.L. per
haver realitzat Obres a la finca de l'Av. Jaume l, núm. <t, les quals difereixen a 1es
autoritzades per la Comissió de Govern de data 02.01.2001, consistents en la construcció
d'unes escales exteriors les quals no respecten éls tres metres de reculada, 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 Adrriinistrativo Común, aquesta
Alcaldia HA RESOLT:

POSAR DE MANIFEST a l'interessat PROMOCIONS MARE DE DEU DEL CAMP,
S.L. el procediment iniciat sobre la legalitat urbanística, informant-lo que durant el termini
de quinze dies podran consultar l'expedient que es tramita per la suspensió d'obres
realitzades, 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 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 vint-i-set de juny de dos mil ú.

VIST l'expedient que es tramita per infracció urbanística per les obres que es realitzen al
carrers Sant Genís i Les Aigües, a l'ampar de la llicència municipal Exp. 82/90.

ATÈS que segons informe emès per l'Arquitecte municipal s'estan realitzant obres en la
zona de reculada que no s'ajusten a les que consten en el. projecte aprovat perla Comissió
de Govern-de data 16.05.1990,·

VIST l'article 254 del Decret legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel qual s'aprova la refosa
de textos lygals vigents a Catalunya en matèria urbanística, aquesta Alcaldia HA RESOLT:

PRIMER.- SUSPENDRE com a mesura cautelar, els actes d'edificació que fa el Sf.
SANTIAGO SEISDEDOS al carrer Sant Genís i Les Aigües, ja que segons informe emès

per l'Arquitecte municipal no es respecta la zona de reculades i per tant no s'ajusta a la
llicència concedida ni tampoc les obres s'ajusten a les ordenances.

SEGON.- REQUERIR al promotor de l'obra, Sr. Santiago Seisdedos Santos, als arquitectes
autors delerojecte Srs. Josep M. Agustí Parareda i Ezequiel Alegria Magrazo, i a l'empresa
constructora, perquè en el termini de dos mesos presenti el projecte d'execució i legalitzi
les obres realitzades, amb l'advertiment que si transcorre aquest termini sense haver aportatl

la documentació necessària i ajustar les obres a la legalitat, l' Ajuntament acordaria la
demolició de les obres a costa de la persona interessada i procedirà a impedir-ne
definitivament els usos a que donés lloc.

TERCER.- Transcorregut l'esmentat termini sense haver donat compliment a la present
resolució, se'n donarà compte al Ple de l'Ajuntament perquè acordi la demolició de les
obres realitzades a càrrec de les persones interessades.

Ho mana i signa en Pere Vila i Fulcarà, Alcalde en funcions de l'Ajuntament de Llançà, en

el lloc i data al principi assenyalat, davant meu, el Sec
.

que certifico.
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D E e RE T.- A la vila de Llançà, el vint-i-sis de juny de dos mil un.

VISTA l'acta aixecada per la Policia Local el dia 20 de juny d'enguany, en la que
consta que al carrer L'Olivar i lindant amb la carretera GI-6l2, a l'altura del Km. 6, hi

ha runa abocada al llarg del mur de contenció que delimita l'edifici en construcció

promogut per la societat 1150, S.A.

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

REQUERIR al Sr. JOSÉ MANUEL INFIESTA, en representació de la societat 1150,
S.A. perquè en el termini màxim de QUINZE dies procedeixi a retirar la runa dipositada
al carrer L'Olivar lindant amb la carretera GI-6l2, Km. 6.

ADVERTIR al Sr. JOSÉ MANUEL INFIESTA, en representació de la societat 1150,
S.A., que en el cas d'incompliment del requerit en el termini assenyalat, procedirà a

iniciar-se expedient per tal de fer-ho aquest Ajuntament pels corresponents serveis, o

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

amb les despeses a càrrec del requerit.

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 nieu, el

Secretari que certifico.
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DEC RET .- A la vila de Llançà, el vint-i-nou de juny de dos mil un.

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

terreny situat al polígon 3 parceLla 39 del cadastre de rústica està ple de malesa, la qual
cosa representa un 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 GUISSET POCH, perquè en el termini màxim de

QUINZE DIES procedeixi a netejar el terreny situat al polígon 3 parceLla 39.

ADVERTIR a la Sra. CONSOL GUISSET POCH, que en el cas d'incompliment del

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

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

Ho mana i signa el Sr. Alcalde-President de l'Ajuntament de Llançà, davant meu, el
Secretari que certifico.
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D E e RET .- A Llançà a dos de juliol de dos mil ú.

VIST l'expedient que es tramita a petició del Sr. Pere Colomer Cruañas en representació
de GRAN SOL MEDITERRANI, S.L. per al canvi de titularitat d'un BAR
RESTAURANT a la Ctra. de Portbou - Platja de Grifeu,

VISTOS els informes previs favorables de l'activitat emesos per les diferents parts que
han intervingut en la seva avaluació,

PER tot això exposat anteriorment s'ha emès ta següent PROPOSTA-DE RESOLUCIÓ:

PRIMER.- CONCEDIR a GRAN SOL MEDITERRANI, S.L. llicència d'instal.lació
d'un BAR-RESTAURANT a la Ctra. de Portbou - Platja de Grifeu.

SEGON.- Dna vegada executadesles obresi 'instal.lacions, es posarà en coneixement
de l'Ajuntament mitjançant escrit, acompanyat de certificació del Tècnic director de les
obres i instaI.laCions·i degudament visat on consti que s'han efectuat as treballs anib
estricte subjecció al projecte tècnic presentat i condicions imposades a cada cas, amb la

qual cosa �s realitzarà una comprovació per part délsServèisTècnics deTAjuntamenti
s'atorgarà si s'escau, la corresponent llicència d'OBERTURA I FUNCIONAMENT DE
L' ACTIVIlfAT.

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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DECRET

A la Vila de Llançà, a dos de juliol de l'any dos mil u.

Vista la plaça que ha deixat vacant per excedència voluntària el Sr. Josep
Motera Fulcarà, d'Agent de la Policia Local, integrat a l'escala
d'Administració Especial-Subescala Serveis Especials, aquesta Alcaldia
HA RESOLT:

lr.- NOMENAR al Sr.JOSÉ MANUEL ROMERA HEREDIA funcionari
interí d'aquest Ajuntament com a Agent de la Policia, integrat a l'escala
d'Administració Especial - subescala serveis especials, fins que aquesta
plaça de funcionari que ha deixat vacant per excedència el Sr. Josep Motera
i Fulcarà es cobreixi en la forma legalment establerta.

2n.- NOTIFICAR la present resolució a l'interessat, el qual haurà de
prendre possessió del seu càrrec en el termini màxim d'una setmana, 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.
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DECRET

A la Vila de Llançà, a dos de juliol de l'any dos mil u.

Vistes les places vacants que figuren a la plantila de personal funcionari,
així com la convocatòria de concurs-oposició per proveir quatre places
d'Agents de la Policia Local, integrats a l'escala d'Administració Especial
Subescala Serveis Especials, i aquesta Alcaldia HA RESOLT:

lr.- NOMENAR al Sr.JUAN ANTONIO SALAS CLAVER funcionari
interí d'aquest Ajuntament com a Agent de la Policia, integrat a l'escala
d' Administració Especial - subescala serveis especials, fins que aquesta
plaça de funcionari es cobreixi en la forma legalment establerta pel
concurs-oposició ja convocat.

2n.- NOTIFICAR la present resolució a l'interessat, el qual haurà de
prendre possessió del seu càrrec en el termini màxim d'una setmana, 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.
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DEC RET .- A la vila de Llançà, el tres de juliol de dos mil un.

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

terreny situat al carrer L'Era sin està ple de malesa, la qual cosa representa un 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. FRANCISCA GIRBAL GIFRE, perquè en el termini màxim de

QUINZE DIES procedeixi a netejar el terreny situat al carrer L'Era s/n.

ADVERTIR a la Sra. FRANCISCA GIRBAL GIFRE, que en el cas d'incompliment del

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

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

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

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

Secretari que certifico.
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DECRET.- A la vila de Llançà, a sis de juliol de dos mil ú.

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

representació de l'OMBRA, S.c. per a l'obertura d'una PISCINA situada al Camping
l'Ombra, Ctra. Bisbal a Portbou, núm. 13, i Vist l'informe de l'Enginyer Assessor

municipal.

Aquesta Alcaldia HA RESOLT:

ATORGAR autorització provisional per a l'obertura d'una PISCINA situada a la Ctra.
Bisbal a Portbou, núm. 13, al Camping l'Ombra el titular del quan n 'és la societat
L'OMBRA, S.c. amb els següents condicionants:

Ir. La present autorització s'atorga pel termini de SIS MESOS, transcorreguts els

quals s'entendrà definitivament caducada la llicència.

2n. Acomplir -les prescripcions assenyalades eó el -Decret- 9512000 sobre normes

sanitaries aplicables a les piscines d'ús públic.

Ho mana," i signa, eri JOSEP
-

M.· SALVATELLA i sUÑER, Alcalde-President de
l'Ajuntament de Llançà, en el lloc i la data al principi assenyalats, davant meu, el Secretari
que certifico.
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DEC RE T .- Ala vila de Llançà, a sis dejuliol de dos mil ú.

VIST el testimoniatge de la interlocutòria del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de
Girona de data 04.07.2001 d'entrada en domicili 22612001, aquesta Alcaldia HA
RESOLT:

PRIMER.- NOTIFICAR a la Sra. MONTSERRAT GALLEGO GUIRADO l'esmentada

interlocutoria 226/2001 d'entrada en domicili, per a poder entrar a la finca de1 carrer

Deciana, núm. 6, per tal de procedir a l'execució dels treballs de retirada del tancament

amb uralita.

SEGON.- ASSENYALAR el proper dia 30 de juliol a les 9 hores del matí per a portar a

terme I'execució dels treballs per la Brigada d'Obres de l'Ajuntament.

TERCER.- NOTIFICAR-LI que el cost de l'execució subsidiària dels treballs
d'enretirada de tots els elements de la instal.lació ascendeixen a cent vint-i-cinc mil

pessetes, d'acord amb l'informe emès pels serveis tècnics municipals, les quals s'hauran
de fer efectives a les oficines municipals abans de la data assenyalada pels treballs.

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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VIST l'escrit aportat per les Sres. ENCARNACIÓN i DOLORES RUIZ GAR A, de data
26 de juny d'enguany, Registrat d'entrada amb el núm. 3305, com a representants de Bar
Indalo situat al carrer Ebre, núm. 12 on posen en coneixement d'aquestAjuntament que han
procedit a efectuar la instal.lació del tub d'extracció d'aire des de la campana extractora
fins a com a mínim un metre per sobre de1 sostre de I'edifici, requerit per aquest
Ajuntament per Decret de data 06.07.2000, motiu pel qual sol.liciten que per aquesta
Administració s'aixequi l'advertiment de no poder utilitzar la cuina del bar "Indalo" en tant
que s'ha solventat el problema que subsistia, i en conseqüència demanen s'acordi deixar
sense efecte l'advertiment efectuat per aquest Ajuntament referit a l'abstenció d'utilitzar la
cuina del bar "Indalo", atès que s'ha donat compliment al requerit per Decret de data
06.07.2000, i s'adjunta còpia de la factura emesa pel constructor de data 16.08.2000 on es
veu que efectivament els treballs es varen realitzar,

AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

D E e RET .- A la vila de Llançà, a nou de juliol de dos mil ú.

ATÈS que segons Acta de comprovació efectuada en data 11.08.2000 per l'Enginyer
assessor municipal, juntament amb membres de la Policia Local, i en presència de les
interessades i de l'Enginyer autor del Projecte, es va posar en funcionament la cuina del Bar
per tal de comprovar el sistema d'estracció de fums, i VIST l'informe emès per l'Enginyer
assessor municipal en data 11.08.2000 on fa constar que tot i haver realitzat allò requerit en

el Decret de data 06.07.2000, el problema subsistia, i a més, diu que posats en contacte amb
les parts implicades, es va arribar a l'acord que es faria una sortida completament
independent de la xemeneia de l'àtic,

ATÈS que segons prova la factura aportada per la part interessada, formada per dues parts,
una de juliol on es demostra que es varen efectuar els treballs requerits per Decret de data
06.07.2000, i un altre l'agost consistent en "hacer un conducta individual desde el forjada
del ático a la cubierta", es demostra que es varen efectuar els treballs apuntats per
l'enginyer municipal segons consta al seu informe de data 11.08.2000,

VIST l'informe emès per l'Enginyer assessor municipal en data 17.08.2000 on fa constar

que efectuada una visita d'inspecció per tal de comprovar si s'havia realitzat correctament
la separació de les dues xemeneies i s'havia solucionat el problema de les olors procedents
de la cuina del Bar, aquestes persistien i que per tant les mesures adoptades no eren

suficients ja que no donaven solució al problema i que per tant no es podia cuinar cap tipus
d'aliment fins que no es donessin solucions al problema, i

VIST el Decret d'Alcaldia de data 17.08.2000 on en el seu punt primer es requereix a la
Sra. Encamación 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 d'olors que es produeixen a la cuina del Bar i es transmeten a determinats
habitatges de l'immoble, i en el seu punt segon, diu que mentre no s'hagin adoptat les
mesures pertinents i degudament comprovades pel Tècnic Municipal, s'abstingui d'elaborar
cuinats a la planxa a a altres elements de la cuina del Bar ni posar en funcionament
l'extractor de la campana de la cuina,
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ATÈS que no s'ha aportat Dictamen-Proposta del Tècnic Director de la instal.lació

que doni solució als problemes d'olors que es produeixen a la cuina del Bar i es transmeten

a determinats habitatges de l'immoble,

Per tot això, aquesta Alcaldia HA RESOLT:

PRIMER.- NO PENDRE EN CONSIDERACIÓ les al.legacions recollides a l'escrit de les
Sres. Encarnación i Dolores Ruiz Garcia atès que no s'ha donat compliment al Decret de
data 17.08.2000,. i en conseqüència no s'ha practicat .Ia visita .tècnica municipal de

comprovació sobre el problema dels olors que varen motivar el tancament de la cuina.

SEGON.- RATIFICAR-SE en el contingut del Decret de data 17.08.2000.

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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"D EC RE T.- A la vila de Llançà, a deu de juliol de dos mil ú.

D'acord amb l'informe emès per l'Enginyer Assessor Municipal en data 09.07.2001, 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, en relació amb l'obertura
d'un TAL'LERD'ORTOPÈDIA al Carrer Palandriu, 19, del qual n'és titular Jean Paul
Maillet en representació de DISEÑO ORTOPÉDICO EUROPEO,.s.L.

DECR·ETO:

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

TALLER'D'ORTOPÈDIA al Carrer Palandriu, 19, el titular de la qual n'és DISEÑO
ORTOPÉDICO EUROPEO, 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 'ùesplegament de la Llei 31l�8; de 27 de febrer, de la intervenció

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

sotmesa 'l- controls 'periòdics com amàxim cada 5 anys, -pertal de-verificar si Ia mstaUació i

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

Ho mana i 'signa en Josep M: Salvateíla 1. 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==Davarrt meu; B Secretari, -rubricats."
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D E e RET .- A Llançà a onze de juliol de dos mil ú.

VIST l'expedient que es tramita a petició de GAS I SERVEIS GIRONA, S.L. en

representació de CEPSA ELF GAS, S.A. per a la insta1.lació d'un DIPÒSIT
ENTERRAT PER EMMAGATZEMATGE DE G.L.P. al carrer Jaume I, núm. 4,

VISTOS els informes previs favorables de l'activitat emesos per les diferents parts que
han intervingut en la seva avaluació,

PER tot això exposat anteriorment s'ha emès la següent PROPOSTA DE RESOLUCIÓ:

PRIMER.- CONCEDIR a GAS l SERVEIS GIRONA, S.L. en representació de CEPSA
ELF GAS, S.A. llicència d'instal.1ació d'un DIPÒSIT ENTERRAT PER A
EMMAGATZEMATGE DE G.L.P. al Carrer Jaume I, núm. 4.

SEGON.- Una vegada executades les obres i instal.lacions, es posarà en coneixement
de l'Ajuntament mitjançant escrit, acompanyat de certificació del Tècnic director de les
obres i instal.lacions i degudament visat on consti que s'han efectuat els treballs amb
estricte subjecció al projecte tècnic presentat i condicions imposades a cada cas i que
s'han dut a terme totes les comprovacions necessàries per part dels Serveis Territorials
d'Indústria amb resultats satisfactoris, amb la qual cosa es realitzarà una comprovació
per part dels Serveis Tècnics de l'Ajuntament i s' atorgarà si s'escau, la corresponent
llicència de FUNCIONAMENT DE L'ACTIVITAT.

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

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

Signatures: L'Alcalde-President; davant meu, El Secretari, rubricats."
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DEC RET .

- A la vila de Llançà, a tretze de juliol de dos mil ú.

VIST l'expedient que es tramita per retirar el muntacàrregues que es troba a la via pública,
concretament a l'Av. Mestral, 3-5, xamfrà amb carrer Plandriu,

ATÈS que en virtud de Decret d'aquesta Alcaldia de data 23.03.2001 va requerir-se a als
interessats Srs. Eladio Rodríguez en representació d'ELADIO PORT 3000, S.L., a José
Pérez Martínez en representació de GUAICAPURO, S.L. i a Josep Salvat Soler, perquè
d'immediat retiressin el muntacàrregues que envaeix la calçada, sense que es donés

compliment al requeriment,

ATÈS que en data 12.06.2001 va iniciar-se expedient per tal de retirar el muntacàrregues
pels Serveis municipals, donant tràmit d'audiència als afectats perquè en el termini de

quinze dies puguessin al.legar el que estimessin oportú,

ATÈS que en el tràmit d'audiència s'han portat escrits al.legant:
1. Registre d'entrada núm. 3389, Sr. Jordi Salvat Comas, Arquitecte Tècnic, i José Gascón

i Antonio Franco, Arquitectes directors de l'obra, possant en coneixement la situació de
l' obra i proposant es facin les actuacions necessàries,

2. Registre d'entrada núm. 3581, Sr. Ignasi Prieto Martínez en representació de

GUAICAPURO, S.L., manifestant que no és propietari ni responsable del

muntacàrregues, per la qual cosa demana no esser cridat com a interessat en aquest
expedient.

ATÈS que segons informe emès pels Serveis Tècnics municipals l'esmentat

muntacàrregues continua envaint la via pública,

Per tot això exposat anteriorment, aquesta Alcaldia HA RESOLT:

PRIMER.- PROCEDIR a la retirada del muntacàrregues situat a la via pública, Av. Mestral,
3-5, xamfrà amb carrer Palandriu.

SEGON.- ENCARREGAR a la Brigada municipal d'obres que sota la direcció dels Serveis
Tècnics municipals procedeixin a desmuntar l'esmentada grua i traslladar-la al dipòsit
municipal, assenyalant el dia 31 de juliol a les 8 del matí per l'inici dels treballs.

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

Registre d'Entitats Locals: 01170926

95



..

� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ IALTEMPORDÀ)

TERCER. - DETERMINAR que el costos dels treballs de desmuntatge i emmagatzematge
que s'originin seran a càrrec del contribuent, propietari de l'immoble on es realitza la
construcció o en el seu cas, les persones que tinguin la consideració de subjectes passius del
contribuent d'acord amb el que assenyala l'article 102 de la Llei 39/1988, reguladora de les
Hisendes Locals.

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

VIST l'informe emès per la Ponència Tècnica Comarcal en sessió celebrada el dia 5 de

juliol del 2001, en tràmit de qualificació de la sol.licitud de llicència municipal incoada per
COMERCIAL PRECAL, S.L. per al canvi de titularitat i reformes d'un SUPERMERCAT a

l'Av. Reina Fabiola, 2 de Llançà, segons el qual hom procedeix a qualificar l'esmentada
activitat com a potencialment molesta, informant-la favorablement, aquesta Alcaldia,

DECRETA:

Primer.- CONCEDIR a COMERCIAL PRECAL, S.L., llicència d'instal.lació per

portar a terme les reformes d'un SUPERMERCAT a l'Av. Reina Fabiola, 2.

Segons.- CONDICIONAR l'esmentada llicència a l'acompliment de les següents
MESURES CORRECTORES:

- Les assenyalades pels tècnics municipals i les del projecte.

En cap cas es podrà començar a exercir l'activitat abans d'haver-se obtingut l'acta de

comprovació favorable.

Per obtenir aquesta acta el peticionari haurà de sol.licitar de l'Ajuntament que efectui

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

TÈCNIC Director de les obres i instal.lacions, en la que s'especifiqui la conformitat de les

mateixes a la llicència que les ampara.

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

l'Ajuntament de Llançà, en el lloc i data al principi assenyalats, davant meu, el Secretari

que certifico. L'ALCALDE. Davant meu, El Secretari, Rubricats.
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D E e RE T.-

A la Vila de Llançà, a disset de juliol de l'any dos mil u.

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 819.362 Pta.

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

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

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

Registre d'Entitats Locals: 01170926



•

� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

DEC RE T.- A la vila de Llançà, el dinou de juliol de dos mil un.

VIST el que determina l'article 435 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre,

pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les

Entitats Locals, aquesta Alcaldia,

HARESOLT:

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

que el dia 22 de juliol d'enguany, presideixi i autoritzi la celebració del matrimoni civil

entre el Sr. EUSEBIO MARTÍNEZ NOGUERAS i la Sra. MARIELLE MARECHAL.

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

que certifico.
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DEC R E T.- A la vila de Llançà, el vint-i-quatre de juliol de dos mil un.

.. _-_

VIST el que determina l'article 43.5 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre,
pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals, aquesta Alcaldia,

HARESOLT:

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

que el dia 30 de juliol d'enguany, presideixi i autoritzi la celebració del matrimoni civil
entre el Sr. JAVIER MARIA SERRANO ALONSO i la Sra. MARIA DOLORS JOFRE
VALLS.

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

que certifico.
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DILIGÈNCIA DE CLOSA.- En aquesta data es procedeix al tancament del- Llibre de

Resolucions de l'Alcaldia, que comprèn el dia 4 de desembre de 2000 i des del 8 de

gener al 24 de juliol de l' any 200 l.

Llançà, a 24 de juliol de 200 l.

L'ALCALDE, EL SECRETARI,

Josep M. Salva lla i Suñer Narcís Subirats i Reynal
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