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

VISTA la sol.licitud de SAINT GOBAIN POINT-P ESPAÑA, S.A. de data 29 dej ny

d'enguany, RE. núm. 3417, on sol.liciten canvi de titularitat d'establiment de VENDA

DE MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ a la Ctra. C-252, P.Km. 63 i presenten una

avaluació ambiental de l'empresa ECA per tal d'adaptar-se a la normativa vigent sobre

la Llei d'Intervenció Integral de l'administració ambiental,

ATÈS que consultat l'expedient inicial d'activitats classificades a nom de MERCADER

CASTELLÓ, S.A., format per Projecte Tècnic visat núm. 3042 de 3l.12.1986, de

l'esmentada activitat, s'ha comprovat que té llicència d'instal.lació atorgada en data
19.04.1988 amb condicionants (s'adjunta còpia de la mateixa), però no així la llicència

d'obertura i funcionament de l'activitat,

ATÈS que un dels condicionants era que s'havia d'aportar certificació del Tècnic

Director de les obres i instal.lacions on s'especifiqués la conformitat d'aquestes amb la

llicència que les ampara, per després lliurar visita d'inspecció a les instal.lacions i

atorgar la llicència d'obertura i funcionament, la qual en data d'avui no s'ha aportat ni

s'ha justificat cap causa que impedis fer-ho,

Per tot això, aquesta Alcaldia HA RESOLT:

PRIMER- REQUERIR al titular de l'activitat perquè en el termini màxim de QUINZE
DIES aporti certificació visada del Tècnic Director de les obres i instal.lacions o d'altre

Tècnic competent, especificant la conformitat d'aquestes amb la documentació obrant a

l'expedient, Projecte Tècnic visat amb el núm. 3042 de data 3l.12.1986, i com a pas

previ al'atorgament de la llicència d'obertura i funcionament.

SEGON.- CONCEDIR a favor de SAINT GOBAIN POINT-P ESPAÑA, S.A. el canvi

de titularitat de l'expedient fins ara a nom de MERCADER CASTELLÓ, S.A, el qual
causa baixa de l'establiment destinat a VENDA DE MATERIALS DE

CONSTRUCCIÓ a la Ctra. C-252, P.Km. 63.

TERCER- MANIFESTAR a SAINT GOBAIN POINT-P ESPAÑA, S.A. que la

sol.licitud de llicència presentada per l'AVALUACIÓ AMBIENTAL de l'activitat resta

en suspens fins tant no es presenti la documentació que s'indica a l'apartat p_riIl)",er
d'aquest Decret. ..
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Ho mana i signa en Pere Vila i Fulcarà, Alcalde en funcions de l'Ajunta� ¡;,Ùaít�à,.
en el lloc i data al principi assenyalats, davant meu, el Secretari que ceFfi'ú�(}«:
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DEC RET .- A la vila de Llançà, a vint-i-set de juliol de dos mil ú.

VIST l'escrit rebut del Registre de la Propietat de Roses- 2 de data 30 de juny
d'enguany,

ATÈS que comuniquen que per part de la Sra. CARMEN OLIVERAS SACREST s'ha
efectuat la segregació de la parcel.la territori Grifeu, registraI 6719BIS, i que ha passat a

constituir nova finca independent núm. 13089, foli 148 del llibre 200, tom 2934,
inscripció 1 a

,
i atès que consultats els antecedents obrants en aquestes dependències

municipals no consta cap sol.licitud de segregació de l'esmentada finca, i vistos els
articles 71 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común i article 79 del
Decret 179/1995 de 13 de juny, aquesta Alcaldia HA RESOLT:

PRIMER.- REQUERIR a CARMEN OLIVERAS SACREST perquè en el termini
màxim de DEU DIES comptats des de la data de la rebuda de la present notificació
sol.licitin llicència de segregació de la finca descrita anteriorment.

SEGON.- ADVERTIR a la interessada 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 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-set de juliol de dos mil ú.

VIST l'expedient iniciat sobre la legalitat urbanística per les obres efectuades a la finca del
carrer Vilamartí, 2 la titular de la qual n'és M. ANGELS VINYALS VIVES,

ATÈS que en el tràmit de vista i audiència la denunciada ha presentat un escrit

d'al.legacions en data 02.07.2001, Registre d'Entrades núm. 3443 fent constar

essencialment que el què s'ha contruït és un armari i no un cobert i demana que es dicti
nova resolució,

ATÈS que l'Arquitecte Assessor municipal en el seu informe de data 24.07.2001,
manifesta:
• Que les obres que la propietaria ha realitzat sense llicència són uns armaris dins dels

tres metres de reculada i ha iniciat un cobert col.locant uns "rollizos" de fusta també
dins la franja de tres metres amb biges de fusta.

• Que les obres no són legalitzables ja que es troben dins els tres metres de lliure
edificació.

• Que segons el gestor de la comunitat de propietaris el terreny on s'han construït els
armaris és terreny comunitari, per la qual cosa la comunitat rebutja l'esmentada obra.

Per tot això, aquesta Alcaldia HA RESOLT:

PRIMER.- NO PRENDRE EN CONSIDERACIÓ les al.legacions formulades per la Sra.
M. ANGELS VINYALS VIVES en relació amb la construcció d'uns armaris i un cobert a

la franja dels tres metres de lliure edificació

SEGON.- ORDENAR a la Sra. M. ANGELS VINYALS VIVES propietaria de la finca del
carrer Vilamartí, 2, 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.

TERCER.- De no executar-se les obres esmentades, se'l requerirà novament perquè ho faci,
que de no complir-se, l'Ajuntament acordaria la demolició de les obres 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
-----

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

Registre d'Entitats Locals: 01170926



•

<í!!> AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

104

"DECRET.- A la vila de Llançà, a vint-i-set de juliol de dos mil.

VIST l'expedient iniciat sobre la legalitat urbanística per les obres efectuades a la finca del
carrer S'Amella, 5, 2n. 23, el titular del qual n'és JAVIER IRIARTE DOMEZAIN per
TANCAMENT DE TERRASSA AMB ALUMINI I VIDRE.

VIST l'acord de la Comissió de Govern de data 26.06.2001 on es DENEGA la llicència

municipal per la construcció o legalització d'una terrassa amb alumini i vidre a la finca del
CI S'Amella, 5, 2n. 23, ja que infringeix les ordenances municipals per excedir
l' edificabilitat permesa,

Aquesta Alcadia HA RESOLT:

PRIMER.- ORDENAR al titular de l'immoble del carrer S'Arnella, 5, 2n. 23, 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.

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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D E e RE T.-

A la Vila de Llançà, a trenta-u 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 905.536 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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DECRET.-

VIST l'escrit del Jutjat Contenciòs administratiu núm. 1 de Girona en relació amb el

Procediment abreujat 253/2001 a instància de la Sra. Montserrat Gallego Guirado

contra el Decret d'aquest Ajuntament dictat el 22.05.2001 pel qual es desestima el

recurs de reposició interposat per la part actora contra el Decret de l'Acaldia de data

26.03.2001 perquè les obres no són legalizables per trobar-se dintre la franja de dos

metres lliures d'edificació, aquest Alcaldia HA RESOLT:

Primer: TRAMETRE al'esmentat Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Girona

l'expedient tramitat complet.

Segon: NOTIFICAR la present resolució a la Sra. MONTSERRAT GALLEGO

GUIRADO d'acord amb el que determina l'article 49.1 de la LJCA, perquè pugui
personar-se en el termini de nou dies.

Tercer: MANIFESTAR al Jutjat Contenciòs Administratiu núm. 1 de Girona que

aquesta Alcaldia no te coneixement de l'existència d'altres recursos contenciosos

administratius en els quals puguin concòrrer els supòsits d'acumulació que preveu el

capítol III del títol III de la LJCA.

Ho mana i signa l'Alcalde a Llançà, dos d'agost de dos mil u.

Davantmeu:
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DECRET

A la vila de Llançà, a tres d'agost de l'any dos mil u.

En virtut del que disposen les Bases aprovades per la Comissió de Govern, en data 30

d'abril d'enguany, que regeixen el concurs-oposició lliure, per a la provisió de dues

places d'Auxiliar Administratiu i vistes les instàncies per prendre part a les proves,
HE RESOLT:

107

Primer.- APROVAR la següent llista:

• aspirants admesos: 1.- Sra. Amàlia Alcántara i Ibáñez
2- Sra. Carlota Amorós i Aguilera
3.- Sra. M" Teresa Alonso i Seisdedos
4.- M" Dolors Ayala i Blanes
5.- Sr.Jordi Balsa i Mallol
6.- Sra. Elena Barbosa i Deu
7. - Sra. Sandra Barbosa i Margarits
8.- Sra. Helena Bayés i Bruñol
9.- Sr.Lluís Buscató i Somosa
10.- Sra. Feese. Xavier Crespo i Jubiñà
11.- Sra. Núria Cufi i Grau
12.- Sr. Salvador Duran i Palau
13. - Sra. Luci Esteban i Algans
14.- Sra. Sagrario Gallego i Juan
15. - Sra. Blanca Gasull i Cros
16.- Sra. Ma Pilar Henares i Paz
17. - Sra. Isabel Luque i Ruiz
18.- Sr. Jordi Masó i Buxeda
19.- Sra. Ana Nadal i Saiz
20. - Sra. Antònia Pando i González
21. - Sra. Gemma Patiño i Gispert
22. - Sra. Begoña Peña i Rubio
23. - Sra. Mireia Pey i Riera
24.- Sra. Carme Pol i Salvà
25.- Sr. J. Manuel Puigdoménech i Luque
26.- Sra. Eva M" Queralt i Monistrol
27.- Sra. Roser Rafart i Pérez
28.- Sra. Núria Riera i Expósito
29.- Sra. Susanna Rodrigo i Fayet
30.- Sra. Mercè Roura i Gómez
31. - Sra. Ana M" Ruiz de Loizaga i Ciprés
32.- Sra. Sònia Ruiz i Redondo
33. - Sra. Esther Sánchez i Garriga
34.- Sr. Raimon Serra i Anglada
35.- Sra. Ma Dolors Solé i Planas
36.- Sra. Natàlia Vilavoy i Pagès
37.- Sra. Mònica Zamorano i Pastor
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• aspirants exclosos: Sr. Jesús Ma Romera i Heredia, per no haver presentat la

justificació de la titulació exigida

108

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

PRESIDENT Titular:

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

Titulars:

MEMBRES DE LA CORPORACIÓ DESIGNATS PER L'ALCALDIA

Suplents:

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

Sr. Francesc Fàbrega i Bosch

FUNCIONARIS DE CARRERA DESIGNATS PEL PRESIDENT DE LA

CORPORACIÓ
Titulars:

Suplent:

Sra. Anna Ribas i Bardera
Sra. Teresa García i Pla
Sra. M" Carme Nogué i Ayats
Sra. Sílvia Tabernero i Jódar

REPRESENTANT DE L'ESCOLA D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA DE CATALUNYA

Titular:

Suplent
Sra. Mercè Vallmajó i Ribas
Sr. Carles Pigem i Ramis

REPRESENTANT DE LA DELEGACIÓ TERRITORIAL DEL GOVERN DE LA

GENERALITAT
Titular: Sra. Sònia Bofarull i Serrat

Suplent: Sra. Desirée Mascort i Yglesias
SECRETARI DEL TRIBUNAL

Titular:

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

ASSESSORS ESPECIALISTES DESIGNATS PEL PRESIDENT DE LA

CORPORACIÓ
Prova de català. Sra. Imma Trias i Pilsa
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Tercer.- FIXAR com a data per a la constitució del Tribunal, el dilluns, dia 1

d'octubre de 2001, a les 9 hores del matí, a la Casa Consistorial.
L'inici dels exercicis serà el mateix dia 1 d'octubre, a 2/4 de 10 del matí.
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Ho mana i signa el Sr.JOSEP M. SALVATELLA i sUÑER, Alcalde-President de

l' Ajuntament de Llançà, en el lloc i data abans indicats, davant meu, la Secretària en

funcions, que certifico.
L' CALDE

(.I .

� A ri ç t>-

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

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

11 O

A la vila de Llançà, a tres d'agost de l'any dos mil u.

En virtut del que disposen les Bases aprovades per la Comissió de Govern, en data 30

d'abril d'enguany, que regeixen el concurs-oposició lliure, per a la provisió de dues

places de peons de la brigada d'obres i vistes les instàncies per prendre part a les proves,
HE RESOLT:

Primer.- APROVAR la següent llista:

• aspirants admesos:

• aspirants exclosos:

Sr. Josep Dalmau i Ripoll
Sr. Francisco Mena i Durán

cap

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

PRESIDENT Titular:

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

Titulars:

MEMBRES DE LA CORPORACIÓ DESIGNATS PER L'ALCALDIA

Suplents:

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

Titulars:
FUNCIONARI DESIGNAT PEL PRESIDENT DE LA CORPORACIÓ

Suplent:

Sr. Jaume Subirats i Cardoner
Sra. Sílvia Tabernero i Jódar
Sr. Cristóbal Rojas i Benítez
Sr. Rafael Corcoll i Rispau

REPRESENTANT DE L'ESCOLA D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA DE CATALUNYA
Titular:

Suplent:
Sr. Francisco Muñoz i Cameo
Sr. Josep Reverendo i Carbonell

TÈCNIC DEL DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ DE LA GENERALITAT
Titular:

Suplent:
Sra. Dolors Guich i Devesa
Sra. Enriqueta Soler i Reguera

SECRETARI DEL TRIBUNAL

Titular:

Suplent:
Sra. Encarnació Mesquida i Paltré
Sra. Dolors Turn i Santigosa
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Tercer. - FIXAR com a data per a la constitució del Tribunal, el dilluns, dia
d'octubre de 2001, a les 9 hores del matí, a la Casa Consistorial.

L'inici dels exercicis serà el mateix dia 8 d'octubre, a 2/4 de 10 del matÍ.

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

Ho mana i signa el Sr.JOSEP M. SALVATELLA i sUÑER, Alcalde-President de
l'Ajuntament de Llançà, en el lloc i data abans indicats, davant meu, la Secretària en

funcions, que certifico.
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DECRET

A la vila de Llançà, a tres d'agost de l'any dos mil u.

En virtut del que disposen les Bases aprovades per la Comissió de Govern, en data 30
d'abril d'enguany, que regeixen el concurs-oposició lliure, per a la provisió de quatre
places d'Agent de la Policia Local, i vistes les instàncies per prendre part a les proves,
HE RESOLT:

Primer.- APROVAR la següent llista:

• aspirants admesos: Sra. Montserrat Balmón i Jiménez
Sr. Edgar Feltrer i Pomada
Sr. Joan Fontdecaba i Corcoll
Sr. Feo. Javier Gutiérrez i Torres

Sr. Juan Motera i López
Sr. Jordi No i Díaz
Sr. Pere Olivet i Aulet
Sr. José Manuel Romera i Heredia

• aspirants exclosos: per no haver acreditat a la data en què finalitzava el període de

presentació d'instàncies, els requisits que s'indiquen:

- Sr. Jordi Boher i Mallol, el permís de conduir amb l'autorització a que fa referència

l'apartat 3 de l'article 7 del Reglament General de conductors (BTP)

- Sr. F. Xavier Crespo i Jubiña, el permís de conduir amb l'autorització a que fa
referència l'apartat 3 de l'article 7 del Reglament General de conductors (BTP)

- Sr. José A. Salas i Claver, el permís de conduir amb l'autorització a que fa referència

l'apartat 3 de l'article 7 del Reglament General de conductors (BTP)

Sr. Carles Castilla i Ortega, el permís de conduir de la classe A.

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

PRESIDENT Titular:

Suplent:
Sr. Josep M. Salvatella i Suñer

Sr. Pere Vila i Fulcarà

MEMBRES DE LA CORPORACIÓ DESIGNATS PER L'ALCALDIA

Regidor Delegat de la Policia Municipal
Titular: Sr. Jaume Coll i Solà

Suplent: Sr. Josep Serradell i Pacareu
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Regidor que no forma part de l'equip de govern:
Titular: Sr. Francesc Fàbrega i Bosch

Suplent: Sr. Víctor Pagès i Giralt

FUNCIONARIS DE CARRERA DESIGNATS PEL PRESIDENT DE LA
CORPORACIÓ

Titulars:

Suplent:

Sra. Anna Ribas i Bardera
Sra. Maria Pi i Soler
Sra. Ma Carme Nogué i Ayats
Sra. Teresa García i Pla

REPRESENTANT DE L'ESCOLA DE POLICIA DE CATALUNYA

Titular:

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

REPRESENTANT DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE SEGURETAT CIUTADANA

Titular:

Suplent:
Sr. Francesc Rojo i Ratera
Sr. Carles Huguet i Moren

CAP DE LA POLICIA LOCAL

Titular:

Suplent:
Sr. Jaume Simón i Argemir
Sr. Òscar Soler i Bosch

FUNCIONARI DELEGAT DE PERSONAL

Titular:

Suplent:
Sr. Mateo Mancera i Peña
Sra. Belén Rodríguez i Guillén

SECRETARI DEL TRIBUNAL

Titular:

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

ASSESSORS ESPECIALISTES DESIGNATS PEL PRESIDENT DE LA
CORPORACIÓ

Proves psicotècniques, Sr. Joan Carles Subirats i Baró
Prova de català, Sra. Imma Trias i Pilsa

Tercer.- FIXAR com a data per a la constitució del Tribunal, el divendres, dia 21 de
setembre de 2001, a les 9 hores del matí, a la Casa Consistorial.

El primer dels exercicis serà el mateix divendres, dia 21, a 2/4 de 10 del matÍ.
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El segon, tercer, quart i cinquè exercicis tindran lloc el dilluns, dia 24 de setembre, a 2/4
de 10 del matí.

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

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

Hò mana i signa el Sr.JOSEP M. SALVATELLA i sUÑER, Alcalde-President de
l' Ajuntament de Llançà, en el lloc i data abans indicats, davant meu, el Secretari, que
certifico.

L'ALCALDE.
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A la vila de Llançà, a sis d'agost de l'any dos mil u.

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

Primer.- APROVAR la següent llista:

aspirants admesos: Sra. Agnès Vaquero i Sánchez
Sf. Joan J. Rivera i Rincón
Sra. Eva Sánchez i Buxeda

aspirants exclosos: cap

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

PRESIDENT Titular:

Suplent:
"

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

MEMBRES DE LA CORPORACIÓ DESIGNATS PER L'ALCALDIA

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

Suplents:

FUNCIONARIS DE CARRERA DESIGNATS PEL PRESIDENT DE LA CORPORACIÓ
Titulars: Sra. � Carme Nogué i Ayats

Sra. Maria Pi i Soler
Sra. Teresa García i Pla
Sra. Sílvia Tabernero i Jódar

Suplent:

REPRESENTANT DE L'ESCOLA D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA DE CATALUNYA
Titular:

Suplent:
Sf. Marcià Hernández i Campos
Sr. Josep � Cortada i Puig

REPRESENTANT DE LA DELEGACIÓ TERRITORIAL DEL GOVERN DE LA
GENERALITAT

Titular:

Suplent:
Sra.Desirée Mascort i Yglesias
Sra. Sònia Bofarull i Serrat
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Titular:

Suplent:
Sra. Dolors Turn i Santigosa
Sr. Agustí García i Andrés

SECRETARI DEL TRIBUNAL

Ho mana i signa el Sr.JOSEP M. SALVATELLA i sUÑER, Alcalde-President de
l'Ajuntament de Llançà, en el lloc i data abans indicats, davant meu, la Secretària en

funcions, que certifico.
L' CALDE LA SECRETÀRIA e.f

Tercer.- FIXAR com a data per a la constitució del Tribunal, el dilluns, dia 15
d'octubre de 2001, a les 9 hores del matí, a la Casa Consistorial.
L'inici dels exercicis serà el mateix dia 15 d'octubre, a 2/4 de 10 del matí.

Quart.- PUBLICAR la present resolució en el BOP i en el tauler d'anuncis de la Casa
Consistorial, així com notificar-la individualment a cadascun dels aspirants.
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DEC RE T.- A la vila de Llançà, el tretze d'agost 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 17 d'agost d'enguany, presideixi i autoritzi la celebració del matrimoni civil
entre el Sr. DAVID DEVESA COLLELL i la Sra. ANA MARIA COLOMER
CASANOVAS.

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

que certifico.

Davantmeu,
LA SECRET en funcions,
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DEC RET .- A la vila de Llançà, el tretze d'agost de dos mil un.
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Vist l'informe emès pel Coordinador d'Obres i Urbanisme, en el que consta que

terreny situat al carrer L'Era s/n està ple de malesa, la qual cosa representa un alt peril
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. MARIA BARNEDA FELIU, perquè en el termini màxim de

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

ADVERTIR a la Sra. MARIA BARNEDA 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

La Secretària en funcions,
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DEC RET .

- A la vila de Llançà, a disset d'agost de dos mil ú.

VIST l'expedient que es tramita en relació amb la suspensió dels actes d'edificació
realitzats pel Sr. SANTIAGO SEISDEDOS SANTOS al carrer Sant Genis i Les Aigües
(Exp. 82/1990),

ATÈS que d'acord amb el Decret d'aquesta Alcaldia de data 27.06.2001 es varen suspendre
els actes d'edificació que fa el Sf. Santiago Seisdedos al carrer Sant Genís i Les Aigües,
ahora que se'l requeria perquè presentes projecte executiu i legalitzes les obres realitzades,

ATÈS que per part del Sr. Santiago Seisdedos s'ha aportat la documentació requerida i s'ha
signat Conveni on es compromet a fer una tanca amb una paret de 30 cm. de "gero" i
omplir amb terres els buits que envaeixen la franja dels 3 metres de reculada de l'edifici, i

VIST l'informe emès per l'Arquitecte Assessor Municipal en data 14 d'agost de 2001,
aquesta Alcaldia HA RESOLT:

AIXECAR la suspensió dels actes d'edificació que fa el Sr. SANTIAGO SEISDEDOS al
carrer Sant Genis i Les Aigües, condicionat a I'aportació de Projecte Executiu modificat en

el termini màxim d'un mes comptats des de la rebuda del present Decret.

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 RE T.-

A la Vila de Llançà, a catorze d' agost 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) APROVARies relacions de despeses que figuren i que a continuació

es detallen:

- PressupostAjuntament 56.730 Pta.

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

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

Davantmeu
EL SECRETARI

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

Registre d'Entitats Locals: 01170926



D E e RET .- A Llançà a vint-i-tres d'agost de dos mil ú.

..

� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPOROÀ)

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 instal.lació d'un DIPÒSIT
ENTERRAT PER EMMAGATZEMATGE DE G.L.P. al carrer La Farella, 37,

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.lació d'un DIPÒSIT ENTERRAT PER A
EMMAGATZEMATGE DE G.L.P. al CarrerLaFarella, núm. 37.

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 elUoc 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 Llançà a vint-i-tres d'agost de dos mil ú.

VIST l'expedient que es tramita a petició d'Antonia Duran Mauri en representació de
FORN EBRE, S.L. per a la instal.lació d'un establiment de VENDA DE PA I
PRODUCTES DE PASTISSERlA al carrer Pilota, 15,

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 FORN EBRE, S.L. llicència d'instal.lació d'un establiment
de VENDA DE PA I PRODUCTES DE PASTISSERIA al Carrer Pilota, 15.

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,
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 d'OBERTURA i
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 Secretari, rubricats."
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DEC RET .- A la vila de Llançà, el vint-i-quatre d'agost de dos mil un.

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

terreny situat al carrer Medes cantonada carrer Guillem de Berguedà 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. JOAN SALVAT i SOLER, perquè en el termini màxim de QUINZE
DIES procedeixi a netejar el terreny situat al carrer Medes cantonada carrer Guillem de

Berguedà.

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

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

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

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

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

Secretari que certifico.
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VIST l'expedient incoat per determinar les condicions de salubritat en què es tro

solar situat a la Carretera de Portbou núm. 14.

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 adoptat per la Comissió de Govern del dia 14 d'agost d'enguany, aquesta
Alcaldia, HA RESOLT:

Primer.- ORDENAR a COMERCIAL PRECAL S.L., propietaris del solar situat a la

Carretera de Portbou núm. 14 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.

Registre d'Entitats Locals: 01170926
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DEC RE T.- A la vila de Llançà, el vint-i-nou d'agost de dos mil un.

VIST l'informe emès pels Serveis Tècnics Municipals en data 28-8-2001, on consta que
no s'han portat a terme els treballs de neteja del terreny situat a la Ctra. de Portbou,
polígon 3 parceLla 39 del cadastre de rústica, propietat de la Sra. CONSOL GUISSET i

POCH, pel qual havia estat requerit en data 24-7-2001; en virtut del que determina

l'article 84 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les

Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, aquesta Alcaldia

HARESOLT:

POSAR DE MANIFEST a l'interessat Sra. CONSOL GUISSET i POCH el

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

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

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

VIST l'expedient iniciat sobre la legalitat urbanística per les obres efectuades a la finca del
carrer Ribagorça, 5, 2n., el titular del qual n'és DANIEL BOTQUIN, consistents en

instal.lació d'una "pèrgola" a la segona planta de l'edifici, amb una superficie que no és

ocupable, î sense la corresponent llicència municipal, i en virtud del que determina l'article
84 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrative Común, aquesta Alcaldia HA RESOLT:

POSAR DE MANIFEST al Sr. DANIEL BOTQUIN, 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 ellloc i data al principi assenyalat, davant meu, el Secretari que certifica.

El Secretari
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DEC R E T.- A la vila de Llançà, el trenta d'agost de dos mil un.
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VIST l'informe emès pels Serveis Tècnics Municipals en data 30-8-2001, on consta que

no s'han portat a terme els treballs de neteja del terreny situat al carrer Estrella núm. 7,

propietat del Sr. JOSEP SERRA DE RAMOS, pel qual havia estat requerit en data lO

Il-DO; en virtut del que determina l'article 84 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de

Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú,

aquesta Alcaldia HA RESOLT:

POSAR DE MANIFEST a l'interessat Sr. JOSEP SERRA DE RAMOS el

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

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

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

L'ALCALDE-PRESIDENT, Davant meu

CRETARI,
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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 3 de setembre d'enguany, presideixi i autoritzi la celebració del matrimoni

civil entre el Sr. JOAQUIN DURAN GARACH i la Sra. OLENA MYNENKO.

Ho 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 trenta d'agost 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 1 de setembre d'enguany, presideixi i autoritzi la celebració del matrimoni

civil entre el Sr. ALFONSO VELÁZQUEZ i la Sra. ANA MARIA VERA GARCIA.

Ho 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 tres de setembre de dos mil ú.

VIST l'expedient incoat pel Sr. BERTRAND NORY per construcció d'una plaça
d'aparcament al carrer Ribagorça, 16,

VIST l'informe emès per l'Arquitecte assessor municipal on fa constar que l'esmentada
obra suposa un rebaix que no compleix amb les ordenances per tenir una alçada superior al
metre i mig, i que aquest ja s'ha efectuat,

ATÈS el que disposa l'article 254 del Decret Legislatiu 1/1990 de 12 de juliol, aquesta
Alcaldia HA RESOLT:

PRIMER.- SUSPENDRE com a mesura cautelar, els actes d'edificació fets pel Sr.
BERTRAND NORY al carrer Ribagorça, 16, consistents en la construcció d'una plaça
d'aparcament.

SEGON.- REQUERIR al Sr. Joaquim Falcó Castelló en representació de BERTRAND
NORY perquè en el termini màxim de dos mesos reposi les terres procedents del rebaix al
seu estat original, amb l'advertiment que si transcorre aquest termini sense haver ajustat les
obres a la legalitat, l'Ajuntament acordaria la seva reposició amb despeses a costa de la

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

Ho mana i signa en Josep M. Salvatella i Suñer, Alcalde-President de 1'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 38 1258 - 17490 LLANÇÀ - e-mail: lIanca@lIanca.net
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DEC RET .

- A la vila de Llançà, a tres de setembre de dos mil ú.

VIST l'expedient que es tramita en relació amb la suspensió dels actes d'edificació
realitzats per JOBAFE, S.L. al carrer Fané, núm. 5, (Exp. 19/1999),

ATÈS que s'ha sol.licitat per part de CARMEN ROJO MARTÍNEZ l'aixecament de la
suspensió pel que respecte a la vivenda lletra E del carrer Fané, núm. 5, i Vist l'informe
emès per l'Arquitecte assessor municipal, aquesta Alcaldia HA RESOLT:

AIXECAR la suspensió dels actes d'edificació que fa la Sra. CARMEN ROJO
MARTÍNEZ al carrer Fané, núm. 5, vivenda lletra E, atès que s'ha aportat tota la
documentació sol.licitada

Ho mana i signa en Josep M. Salvatella i Suñer, Alcalde-President de l'Ajuntament de
Llançà, en el lloc i data al principi assenyalat, davant meu, el Secretari que certifico.
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DEC R E T.- A la vila de Llançà, el dotze de setembre de dos mil un.

AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

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,

HA RESOLT:

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

ISABEL GRANOLLERS PÉREZ
YOLANDA VISA FERRAZA

CISant Vicenç, 16

C/Nicolás Salmerón, 10
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.

LCALDE, Davant meu,
LA SECRETÀRIA e.f,
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A la vila de Llançà, a dotze de setembre de dos mil ú.

Degut a què he d'absentar-me de la població durant els dies 14 a 16 de
setembre d'enguany, ambdòs inclosos, a l'ampar del que disposa l'art. 47 del
Reglament d 'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,aquesta Alcaldia HA RESOLT:

Primer.- DELEGAR a favor del Segon Tinent d'Alcalde, Sr. JAUME COLL isOLÀ, les atribucions i funcions d'Alcalde de L'AJUNTAMENT DE LLANÇÀ,des del dia 14 fins al dia 16 de setembre d'enguany, ambdòs inclosos.

Segon.- NOTIFICAR al Sr. JAUME COLL i sOLÀ el present Decret, pel seu
coneixement i efectes.

L'Alcalde

DECRET

Davant meu

La secretària en funcions

Ho mana i signa el Sr. Alcalde, JOSEP M. SALVATELLA i SUÑER, en la dataabans esmentada.
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DECRET

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

Degut a què he d'absentar-me de la població durant els dies 17 i 18 de
setembre d'enguany, a l'arnpar del que disposa l'art. 47 del Reglament
d 'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aquesta
Alcaldia HA RESOLT:

Primer.- DELEGAR a favor del Primer Tinent d'Alcalde, Sr PERE VILA i
FULCARÀ, les atribucions i funcions d'Alcalde de L'AJUNTAMENT DE
LLANÇÀ, DURANT ELS DIES 17 i 18 de setembre d'enguany.

Segon.- NOTIFICAR al Sr. PERE VILA i FULCARÀ el present Decret, pel seu
coneixement i efectes.

Ho mana i signa el Sr. Alcalde, JOSEP M. SALVATELLA i SUÑER, en la data
abans esmentada.

L'Alcalde Davant meu

La secretària en funcions
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A la Vila de Llançà, a dinou de setembre 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) APROVARIes relacions de despeses que figuren i que a continuació

es detallen:

_ Pressupost Ajuntament 466.893 Pta.(2.806,08€)

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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DEC RE T.- A la vila de Llançà, el vint de setembre 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 22 de setembre d'enguany, presideixi i autoritzi la celebració del matrimoni
civil entre el Sr. SIMON CALSINA COMORERA i la Sra. NATALIA LÓPEZ
FERNÁNDEZ.

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

que certifico.

Davant meu

La Secretària en funcions,
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DECRET.- A la Vila de Llançà, a 24 de setembre de dos mil u.

VIST l'expedient que es tramita per determinar les condicions de seguretat de la finca

situada al carrer Castellar núm. 31.

ATÈS que en data 17.09.2001, amb Registre d'entrades núm. 4.740 el Sr. Julio Garcia

Ramon y Diaz de la Espina, va presentar un escrit soLlicitant una visita d'inspecció dels

Serveis municipals en relació amb l'estat que reuneix la finca abans esmentada.

ATÈS que en data 17.09.2001, amb Registre d'Entrades núm. 4.741 la Sra. Faustina

Barbosa Ruiz, va presentar un escrit demanant es prenguin les mesures pertinents de

desallotjament i apuntalament de la finca del carrer Castellar, núm. 31 per evitar el que

sembla ruïna inminent.

ATÈS que en data 21.09.2001, amb Registre d'Entrades núm. 4.850 els Srs. Miquel i

Rafael Castelló i Tortelà varen presentar un escrit demanant s'estudiï la necessitat o no

de disposar de mesures de seguretat per garantir un perímetre de seguretat al'entorn de

la finca del carrer Castellar núm. 31 a fi i efecte d'evitar possibles danys a vianants a

consequència del mal estat de l'immoble.

VIST l'informe de l'Arquitecte Assessor municipal del dia 18.09.2001 que en les seva

conclusió diu:

"Com a resum de tot el que s 'ha assenyalat considero que en aquest edifici existeix un

problema d'aluminosis que ha d'ésser controlat i d'immediat ha d'assegurar-se que

I 'apuntalament realitzat es correcte o en cas contrari prendre les mesures necessaries

per garantitzar I 'estabilitat de I 'edifici. Al meu entendre no existeix ruina imminent,

però si peril! de desprendiments de cascots i també la possibilitat remota de caiguda de

la part de barandilla. Per això ha d'efectuar-se un vallat de la finca que abarqui el

Passeig Marítim i la mitad dels carrers laterals, separant-se les valles un metre i mig

de les façanes a passeig maritim i façanes laterals i ha de requerir-se a la propietat

perquè a la major brevetat possible resolgui el problema plantejat. El fet de que no

s 'observin deformacions en el paviment ni en el teulat del forjat de la planta baixa és

indici de que no existeix perill imminent en quantfa referència a aquestforjat, però ha

d'estudiar-se la seguretat de l'apuntalament en relació a la resistència d'aquest

element.
"

VIST l'informe del Secretari obrant a l'expedient, aquesta Alcaldia HA RESOLT:

Primer: POSAR DE MANIFEST l'expedient incoat sobre seguretat de la finca del

carrer Castellar núm. 31 als interessats Srs. Miquel i Rafael Castelló i Tortellà; Srs.

Jaume Guisset Poch i Margarita Lagresa Punset; Sr. Julio Garcia-Romeu y Diaz de la

Espina; Sra. Faustina Barbosa Ruíz i Sra. Olga Tramunt Albert perquè d'acord amb.

l'article 84 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règimen jurídico de les

Administraciones públicas y del Procedimiento Administrativo común, en el termini de

DEU DIES puguin aLlegar i presentar els documents i justicacions que estimin

pertinents.

Av. Europa, núm. 37 - Tel. 972 38 01 81 - Fax 972 38 1258 - 17490 LLANÇÀ - e-mail: lIanca@lIanca.net
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Segon: PROCEDIR com a mesura cautelar a la co1.locació d'un vallat separat a un

metre i mig de la façana que impedeixi la circulació de vianants a l'entorn de la finca

del carrer Castellar núm. 31, que abarqui el Passeig Marítim i la mitat dels carrers

laterals.

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, et Secretari que certifico.

/"------
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DEC RET .- A la vila de Llançà, el vint-i-set de setembre de dos mil un.

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

terreny situat al carrer La Bateria núm. 46 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. JESÚS llMÉNEZ HOMBRAO, perquè en el termini màxim de

QUINZE DIES procedeixi a netejar el terreny situat al carrer La Bateria núm. 46.

ADVERTIR al Sr. JESÚS llMÉNEZ HOMBRAO, 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 la vila de Llançà, el vint-i-set de setembre de dos mi� � l. A ��
Vist l'informe emès pel Coordinador d'Obres i Urbanisme, en el que consta que e

terreny situat al carrer La Bateria núm. 48 està ple de malesa, la qual cosa representa un

alt perill i rise d'incendi.

VIST l'artiele 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 artiele en els seus apartats 2 i 3, aquesta Alcaldia,

HARESOLT:

REQUERIR a la Sra. MAGDALENA RODRIGUEZ HUELAMO, perquè en el termini
màxim de QUINZE DIES procedeixi a netejar el terreny situat al carrer La Bateria núm.

48.

ADVERTIR a la Sra. MAGDALENA RODRIGUEZ HUELAMO, que en el cas

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

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

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

Secretari que certifico.

Davant meu,
EL SECRETARI
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DECRET

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

Atès que el funcionari en propietat Sr.Rafael Corcoll i Rispau ha de realitzar el seu

període reglamentari de vacances durant el mes d'octubre d'enguany, aquesta Alcaldia

HA RESOLT:

lr.- NOMENAR al Sr.ÀNGEL RAICH i GARCÈS funcionari interí d'aquest

Ajuntament com a Conserge del Casal Municipal del Pensionista, integrat a l'escala

d'Administració Generaal - subescala subaltern, fins que el funcionari en propietat
Sr.Rafael Corcoll i Rispau acabi les seves vacances del Ir al31 d'octubre d'enguany.

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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D E e RET .- A Llançà a dos d'octubre de dos mil ú.

142

VIST l'expedient que es tramita a petició de MARINA BASSEGODA POL per al canvi
de titularitat i reformes d'un BAR al carrer Nicolás Salmerón, 17,

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 MARINA BASSEGODA POL llicència d'instaLlació d'un
establiment de BAR al Carrer Nicolás Salmerón, 17.

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 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,
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 pel CANVI DE

TITULARITAT DE L'ACTMTAT.

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.

CALDE
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"D E CRE T. - A la vila de Llançà, a dos d'octubre de dos mil ú.

D'acord amb l'informe emès per l'Enginyer Assessor Municipal en data 02.10.2001, 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 i vistes les actes de

proves, assaigs i verificacions de la instal.lació, en relació amb la instal.lació d'un
DIPÒSIT DE G.L.P. al Carrer La Farella, 37, del qual n'és titular CEPSA ELF GAS,
S.A.,

DECRETO:

ATORGAR llicència municipal de FUNCIONAMENT d'un DIPÒSIT DE G.L.P. al
Carrer La Farella, 37, el titular del qual n'és CEPSA ELF GAS, S.A. pel fet d'haver-se

complert els requisits i adoptat les mesures correctores proposades, i un cop fetes totes les

proves, assaigs i verificacions de la instal.lació.

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

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

integral de l'administració ambiental, i s' adapten els seus annexos, aquesta activitat estarà
sotmesa a controls periòdics com a màxim cada 5 anys, per tal de verificar si la instal.lació i
l'activitat s'ajusten als aspectes d'emissions i mesures de prevenció contra incendis.

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

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

Signatures: L'Alcalde-President. = Davant meu, El Secretari, rubricats."
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"D E CRE T. - A la vila de Llançà, a dos d'octubre de dos mil ú.

D'acord amb l'informe emès per l'Enginyer Assessor Municipal, en relació a l'expedient
incoat per RENÉ SALAS per al canvi de titularitat d'un RESTAURANT situat al carrer

Cabrafiga, 8, abans a nom de Gennaro Grasso, amb data de llicència d'obertura

funcionament 02.08.1999, on s'informa FAVORABLEMENT l'esmentat canvi,

Primer.- ATORGAR llicència pel canvi de titularitat de RESTAURANT del carrer

Cabrafiga, 8, a favor de RENE SALAS 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 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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DEC RET .- A la vila de Llançà, a dos d'octubre de dos mil ú.

VIST l'expedient iniciat sobre la legalitat urbanística per les obres efectuades a la finca del
carrer Vilamartí, 2la titular de la qual n'és M. ANGELS VINYALS VIVES,

ATÈS que en data 29.08.2001, RE. núm. 4455, la denunciada ha presentat un escrit

d'al.legacions contra el Decret de data 27.07.2001 en el qual s'ordenava la retirada dels
elements instal.lats sense llicència fins a deixar-lo al seu estat original, i demana que es

dicti nova resolució legalitzant les obres realitzades,

VIST l'informe emès per l'Arquitecte Assessor municipal on fa constar:

Que els quatre "rollizos" no són l'inici d'un cobert sinó que es tracte d'una pèrgola que
s 'ha anat acabant durant aquest temps.

Que s'ha comprovat que l'element d'obra realitzat es tracte d'un conjunt unit, format

per un armari a cada extrem i una solera intermèdia, situada entre els armaris i que no

està acabada.

Que el fet que existis una construcció que pogués ser legal en el seu dia per haver

transcorregut 25 anys des de la seva construcció, una vegada enderrocat no suposa cap
dret adquirit ja que no es troba cap llicència que avali aquesta construcció. Una vegada
enderrocat aquest element, tota nova intervenció que es fagi a la parcel.la caldrà
I'obtenció del corresponent permís d'obres.

Que no és correcte l'argument de que tot armari és legalitzable perquè es troba dins
l'article 85.5, i en el cas que existeixi un sector d'armari legalitzable, s'haurà de

procedir a la seva legalització presentant els plànols corresponents on es contemplin els

paràmetres urbanístics d'ocupació i edificabilitat.

S 'ha de tenir en compte a més a més, I'oposició de la resta de copropietaris.

Per tot això, aquesta Alcaldia HA RESOLT:

PRIMER.- COMMINAR a la Sra. M. ANGELS VINYALS VIVES 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 instal.lació a la finca
del carrer Vilamartí, 2, es procedirà subsidiàriament a l'execució dels treballs pels Serveis
Tècnics Municipals, per la qual cosa s'assenyala el dia 29 d'octubre a les 9 del matí.
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2n. NOTIFICAR a la Sra. M. ANGELS VINYALS VIVES , que el cost de l'execució
subsidiària dels treballs d'enretirada de tots els elements de la construcció ascendeix a

dues-centes cinquanta 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 ellloc i data al principi assenyalats, davant meu, el Secretari que certifico".
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"DECRET.- A la vila de Llançà, a tres d'octubre de dos mil ú.

VIST l'expedient iniciat sobre la legalitat urbanística per les obres efectuades a la finca del
carrer Ribagorça, 5, 2n. el titular del qual n'és DANIEL BOTQUIN per INSTAL.LACIÓ
DE PÈRGOLA,.

ATÈS que en el tràmit d'audiència s'ha presentat escrit d'aLlegacions fent constar que tenia
llicència de la comunitat de propietaris per a la instaLlació de l'esmentada pèrgola,

VIST l'informe emès per l'Arquitecte assessor municipal on fa constar que no es possible
l'esmentada legalització ja que s'ha coLlocat sobre una segona planta d'un edifici en una

superficie no ocupable, i que per tant s'ha de procedir al seu desmuntatge, i que
l'autortizació de la comunitat de propietaris és un tema independent,

aquesta Alcadia HA RESOLT:

PRIMER.- ORDENAR al titular de l'immoble del carrer Ribagorça, núm. 5, 2n. Sf.
DANIEL BOTQUIN, 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.

SEGON.- En cas de no complir-se el punt primer de l'esmentat Decret, se'l requerirà
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 ellloc i data al principi assenyalats, davant meu, el Secretari que certifico".
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DECRET.- A la Vila de Llançà, a quatre d'octubre de l'any dos mil u.

VISTES les Bases que regeixen el concurs oposició pel sistema de promoció interna per
a la provisió d'una plaça d'Administratiu d'Administració General; i atès que s'ha fixat
com a data per a la constitució del Tribunal, el dilluns dia 15 d'octubre de 2001, a les 9

del matí a la Casa Consistorial i que 1'inici dels exercicis serà el mateix dia a 2/4 de 10

del matí, aquesta Alcaldia HA RESOLT:

DESIGNAR assessors especialistes del Tribunal qualificador a les següents persones:

Ir. Exercici - Llengua catalana: Sra. Imma Trias i Pilsa.
2n. Exercici - Escrit; i 3r. exercici - Pràctic: Sra. Sílvia Barnet i Vidal

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

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

. L'Alcalde,
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DEC RET .- A la vila de Llançà, a cinc d'octubre de dos mil ú.

VIST l'escrit rebut en aquestes dependències municipals per part del Sr. Georges Jiri

Louma, el qual denúncia que a l'habitatge del carrer Ramón Muntaner, núm. 16 s'han
realitzat obres sense ajustar-se al projecte d'obres autoritzat per la Comissió de Govern de
data 25.09.2000, i que s'ha malmès el jardí de la seva propietat.

VIST l'informe emès per l'Arquitecte assessor municipal on fa constar:

l. Que el mur posterior no figura en el projecte d'obres autoritzat.
2. Que els moviments de terres efectuats s'ajusten al projecte tècnic i a més, que la piscina

figura detalladament en els plànols del projecte.
3. Que la qüestió de les destrosses del jardí és un tema que afecta als propis interessats.
4. Que cal pendre mesures urgents de seguretat que impedeixin l' accés a les persones en

quan al mur i desnivell provocat.

Per tot això, i en virtud del que determina l'article 84 de la Llei 30/1992, de 26 de

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

PRIMER.- POSAR DE MANIFEST al titular de la llicència d'obres, Sr. JOSEP GOMEZ
MASET i al denunciant, Sr. GEORGES JURI LOUMA el procediment iniciat sobre la

legalitat urbanística, informant-lo que durant el termini de quinze dies podran consultar

l'expedient que es tramita per la suspensió d'obres realitzades, i allegar i presentar els
documents que estimi pertinents.

SEGON.- ADVERTIR al Sr. JOSEP GOMEZ MASET que d'immediat haurà d'adoptar les
mesures necessàries que impedeixin fisicament que algú pugui caure i lesionar-se,
consistents en vallar ellímit de la propietat a la zona afectada pel mur.

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 m ,el Se etari que certifica.
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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

EUGENI DEU RIERA
DOLORS CERVERAGIRALT

JORDI RULL LLUCH

Ctra. Portbou, 58
CI Castellar, 1

CI Sebastián Elcano, 4

25.000 Ptes.
25.000 Ptes.
25.000 Ptes.

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

Secretari que certifico.
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D E e RE T.-

A la Vila de Llançà, a setze d'octubre 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 1.091.527 Pta.(6.560,21 €)

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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DE CRE T.-

A la Vila de Llançà, a setze d'octubre 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 996.399 Pta.(5.988,48€)

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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DECRET.- A la Vila de Llançà, a setze d'octubre de dos mil u.

VISTA la proposta del Tribunal qualificador de les proves selectives realitzades

mitjançant concurs-oposició pel sistema de promoció interna de data 4 de desembre de
2.000, per proveïr en propietat dues places de Caporal de la Policia Local, integrada a

l'Escala d'Administració Especial, sucescala especials.

VISTOS els justificants de les notes finals corresponents al Curs de caporal 2001/211 de
l'Escola de Policia de Catalunya de data 25.09.2001, pels quals s'acredita l'aprovació
del curs dels aspirants que varen superar les proves selectives, aquesta Alcaldia HA
RESOLT:

Primer: NOMENAR al Sr. JOAN CARLES GARCIA GARCIA, Caporal de la
Policia local d'aquest Ajuntament, integrat a l'Escala d'Administració Especial,
subescala Administrativa, amb efectes de Ir de novembre de 2001.

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

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

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

Davant meu:
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DECRET.- A la Vila de Llançà, a setze d'octubre de dos mil u.

VISTA la proposta del Tribunal qualificador de les proves selectives realitzades

mitjançant concurs-oposició pel sistema de promoció interna de data 4 de desembre de

2.000, per proveïr en propietat dues places de Caporal de la Policia Local, integrada a

l'Escala d'Administració Especial, sucescala especials.

VISTOS els justificants de les notes finals corresponents al Curs de caporal 2001/211 de

l'Escola de Policia de Catalunya de data 25.09.2001, pels quals s'acredita l'aprovació
del curs dels aspirants que varen superar les proves selectives, aquesta Alcaldia HA

RESOLT:

Primer: NOMENAR al Sr. ÓSCAR SOLER BOSCH, Caporal de la Policia local'

d'aquest Ajuntament, integrat a l'Escala d'Administració Especial, subescala

Administrativa, amb efectes de Ir de novembre de 2001.

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

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

Ho mana i signa el Sr. 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 setze d'octubre de dos mil u.

VISTA la proposta del Tribunal qualificador de les proves selectives realitzades

mitjançant concurs-oposicio de data 21 de setembre d'enguany, per proveïr en

propietat quatre places d'Agents de la Policia Local, integrada a l'Escala
d' Administració Especial, subescala serveis especials-Policia, aquesta Alcaldia HA

RESOLT:

Primer: NOMENAR al Sr. mAN MOTERA i LÓPEZ, funcionari en pràctiques
d'aquest Ajuntament com a Agent de la Policia, integrat a l'escala d'Administració

Especial - subescala Policia ..

Segon: Per adquirir la condició de funcionari de carrera en propietat, el funcionari en

pràctiques haurà de superar el curs selectiu de l'Escola de Policia de Catalunya i superar
també el periode de pràctiques professionals al municipi de sis mesos.

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

notificació, i prestar 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 setze d'octubre de dos mil u.

VISTA la proposta del Tribunal qualificador de les proves selectives realitzades

mitjançant concurs-oposrcio de data 21 de setembre d'enguany, per proveïr en

propietat quatre places d'Agents de la Policia Local, integrada a l'Èscala
d'Administració Especial, subescala serveis especials-Policia, aquesta Alcaldia HA

RESOLT:

Primer: NOMENAR al Sra. MONTSERRAT BALMÓN i JIMÉNEZ, funcionaria en

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

d' Administració Especial- subescala Policia.

Segon: Per adquirir la condició de funcionaria de carrera en propietat, la funcionaria en

pràctiques haurà de superar el curs selectiu de l'Escola de Policia de Catalunya i superar

també el periode de pràctiques professionals al municipi de sis mesos.

Tercer: NOTIFICAR la present resolució a la interessada, la qual haurà de prendre
possessió del seu càrrec en el termini màxim d 'un mes, des de la data de rebuda la

notificació, i prestar jurament o promesa legalment establerts.

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

l'Ajuntament de Llançà, davant meu, El Secretari, que certifico.
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DECRET.-

A la Vila de Llançà, a setze d'octubre de dos mil u.

VISTA la proposta del Tribunal qualificador de les proves selectives realitzades

mitjançant concurs-oposrcio de data 21 de setembre d'enguany, per proveïr en

propietat quatre places d'Agents de la Policia Local, integrada a l'Escala

d'Administració Especial, subescala serveis especials-Policia, aquesta Alcaldia HA

RESOLT:

Primer: NOMENAR al Sf. JORDI NO i DIAZ, funcionari en pràctiques d'aquest
Ajuntament com a Agent de la Policia, integrat a l'escala d'Administració Especial -

subescala Policia.

Segon: Per adquirir la condició de funcionari de carrera en propietat, el funcionari en

pràctiques haurà de superar el curs selectiu de l'Escola de Policia de Catalunya i superar

també el periode de pràctiques professionals al municipi de sis mesos.

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

notificació, i prestar jurament o promesa legalment establerts.

Ho mana i signa el Sf. 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 setze d' octubre de dos mil u.

VISTA la proposta del Tribunal qualificador de les proves selectives realitzades

mitjançant concurs-oposlClO de data 21 de setembre d'enguany, per proveïr en

propietat quatre places d' Agents de la Policia Local, integrada a l'Escala

d'Administració Especial, subescala serveis especials-Policia, aquesta Alcaldia HA

RESOLT:

Primer: NOMENAR al Sr. JOSÉ MANUEL ROMERA l HEREDIA, funcionari en

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

d'Administració Especial- subescala Policia.

Segon: Per adquirir la condició de funcionari de carrera en propietat, el funcionari en

pràctiques haurà de superar el curs selectiu de l'Escola de Policia de Catalunya i superar

també el periode de pràctiques professionals al municipi de sis mesos.

Tercer: NOTIFICAR la present resolució a l'interessat, el qual haurà de prendre

possessió del seu càrrec en el termini màxim d'un mes, des de la data de rebuda la

notificació, i prestar 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 vint-i-dos d'octubre de dos mil u.

VISTA la proposta del Tribunal qualificador de les proves selectives realitzades

mitjançant concurs-oposició pel sistema de promoció interna de data 15 d'octubre

d'enguany, per proveïr en propietat una plaça d'Administrati/u/va, integrada a l'Escala

d'Administració General, subescala administrativa, aquesta Alcaldia HA RESOLT:

Primer: NOMENAR a la Sra. AGNÈS VAQUERO i sÁNCHEZ, administrativa en

propietat d'aquest Ajuntament, integrada a l'Escala d'Administració General, subescala

Administrativa, amb efectes de 1 r. de novembre de 2001

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

notificació, i prestar jurament o promesa legalment establerts, com a tràmit previ a

l'adquisició de la nova categoria funcionarial.

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

l'Ajuntament de Llançà, davant meu, El Secretari, que certifico.
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DEC RET .- A la vila de Llançà, a vint-i-tres d'octubre de dos mil ú.

VIST l'informe emès pels Serveis Tècnics municipals fent constar que a la finca del carrer

Josep M. de Sagarra, núm. 51 s'han realitzat obres consistents en la construcció d'uns pilars
i terrassa sense la corresponent llicència municipal, i en virtud del que determina l'article 84
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, aquesta Alcaldia HA RESOLT:

POSAR DE MANIFEST a la Sra. THERESE COULAT, 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 ellloc i data al principi assenyalat, davant meu, el Secretari que certifica.

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

Registre d'Entitats Locals: 01170926



AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALT EMPORDÀ)

DECRET.- A la vila de Llançà, a vint-i-quatre d'octubre de dos mil ú.

VIST l'expedient que es tramita en relació amb la sol.licitud de mAN PUERTOLLANO
OLMO per a l'obertura d'una FUSTERIA D'ALUMINI situat al carrer La Bateria, 45, i
Vist l'informe emès per l'Enginyer Assessor municipal en data 23.10.2001,

Aquesta Alcaldia HA RESOLT:

ATORGAR autorització provisional per a l'obertura d'una FUSTERIA D'ALUMINI al
carrer la Bateria, núm. 45 al Sr. mAN PUERTOLLANO OLMO amb els següents
condicionants:

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

2n. Complir estrictament els horaris d'obertura i tancament de l'activitat, així com les
Ordenances Municipals sobre sorolls i vibracions.

3r. Ajustar-se en tot cas a les prescripcions que es puguin fer amb posterioritat derivades
del tràmit de l'expedient de l'activitat, i dels informes que falta incorporar dels

Departaments que intervenen en la seva avaluació.

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

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

que certifico.

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

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

D E e RET .- A Llançà a vint-i-cinc d'octubre de dos mil ú.

VIST l'expedient que es tramita a petició de JORDI PAUS PUJOL per al canvi de

titularitat d'un TALLER DE REPARACIÓ DE VEIllCLES al carrer La Farella, núm. 9,

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 JORDI PAUS PUJOL llicència d'instal.lació d'un TALLER

DE REPARACIÓ DE VEIllCLES al CarrerLaFarella, 9.

SEGON. - Una vegada executades les obres i instal.lacions, es posarà en coneixement

de I'Ajuntament mitjançant escrit, acompanyat de cerñflcaciô 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,

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 pel CANVI DE

TITULARITAT 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.

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

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

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

VIST l'expedient incoat per determinar les condicions de seguretat de la finca situada al

carrer Castellar, núm. 31,
/ If

, //
ATES que perDecret de data 24.09.2001 es va posar de manifest l'expedient als

interessats, Srs. Miquel i Rafael Castelló Tortellà, Srs. Jaume Guisset Poch i Margarita
Lagresa Punset, Sr. Julio Garcia-Romeu y Diaz de la Espina, Sra. Faustina Barbosa Ruiz i

Sra. Olga Tramunt Albert alhora que es va procedir com a mesura cautelar a la col.locació

d'un vallat al voltant de la finca afectada,

ATÈS que en el termini d� tràmit i audiència als interessats, en data 05.10.2()0'1 i per part

d�l Sr. Julio �cia:RJmeu'y�pi�?� � Espin� es va prese�tru: escrit �egistrat d'entrad� al

numo 5077, 1 tambe per part de Ia Sta. Faustina Barbosa RUIZ, Registre d'entrada numo

5078, demanant l'adopció d'una sèrie de mesures a pendre en l'esmentat immoble, i
: ..

.

. �-'�

VIST l'informe emès p�rrArquitecte assessor municipal indicant que s'ha de requerir a la

propietat per tal que aporti documentació tècnica i procedeixi a la realització dels treballs

necessaris per garantir la seguretat de l'immoble, aquesta Alcaldia HA RESOLT:

r .

.' ��'!.:f, J�,� .r
.'t,'

.

.

.

PRIMER�-·.O�EN� .als titulars de �'immql»y!dyl,cap-�r C�sYzl�� ji, Srs. �quel i

Rafael Castello Tortella 1 Srs. Jaume Guisset Poch��áfg;f"1t� Lagresa Punset perque en un

termini no superior a DEU DIES:
\

W' 'I \

a- aporti la documentació tècnica nesessària que doni solució al problema existent per tal

de realitzar els treballs addients que garanteixin la seguretat de l'immoble o be aplicant
tècniques .adequades al problema.

b- col.locar "testigos" a les esquerdes de la façana.

SEGON.- ORI>E� a la.Brigada municipal que procedeixin de manera immediata al

tancat de la finca segons croquis adjunt realitzat per l'Arquitecte assessor municipal.

TERCER.- En cas de no donar compliment als tres punts de l'esmentat Decret,
I'Ajuntament pendrà les mesures adequades amb despeses a càrrec dels titulars de

l'immoble, mitjançant el sistema d'execució subsidiària i procedirà si escau 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 ti
•

El Secretari

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

Registre d'Entitats Locals: Oi i 70926
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@> AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDA(

DEC RET .- A la vila de Llançà, el vint-i-sis d'octubre de dos mil un.

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

terrenys situats al carrer Arnau de Vilanova núms. 14-16 estan plens 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 SL ANTONIO RAMOS RAMOS, perquè en el termini màxim de

QUINZE DIES procedeixi a netejar els terrenys situats al carrer Arnau de Vilanova

nÚIDS. 14-16.

ADVERTIR al Sr. ANTONIO RAMOS RAMOS, que en el cas d'incompliment del

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

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

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

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

Secretari que certifico.

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

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

DECRET.-

Vistes les actuacions practicades en els expedients sancionadors r:1Ú eros 809,814,819,

_,�3399, 3492, 3689, 3694, 3696,@)3792, 3798, 89, 3918, 3920,�
,3971, 3972, 3987,<1®)4000, 4002, 4012, 4037, 4068, 4101, 4136, 4150, 4305, 4421i

� , la documentació dels quals obra en els expedients de referència, no havent-se

presentat aLlegacions dins del termini concedit, i resultant provats els fets descrits en

cadascun d'ells que constitueixen infracció al precepte que també s'expressa amb la

qualificació indicada, així com la seva atribució i responsabilitat dels esmentats fets a les

persones ressenyades, per mitjà de la present, a l'empara d'allò que disposen els articles

65 al 70 del Reial Decret Legislatiu 339/90, de 2 de març, l'article 131 i 138 de la Llei

30/1992, de 26 de novembre, en ús de les atribucions que em confereix l'art. 68 del Text

articulat de la L.SV. i l'art. 15 del Reglament de Procediment Sancionador en matèria de

trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat vial, aprovat per Reial Decret 320/1994,
de 25 de febrer, aquesta Alcaldia Presidència.

RESOL

PRIMER.- Imposar sanció als interessats pels fets descrits als expedients, que consten

com a provats i que constitueixen infracció tipificada en base a la normativa de seguretat
viària, essent aquest expedients els números 809,814,819,830,3386,3399,3492,3689,

3694, 3696, 3772, 3792, 3798, 3894, 3918, 3920, 3934, 3971, 3972, 3987, 3989, 4000,
4002,4012,4037,4068,4101,4136,4150,4305,4421,i4445.

SEGON.- Que l'import de les sancions es faci efectiu en el termini de QUINZE dies des de

la fermesa d'aquesta Resolució, fermesa que es produirà de no interposar-se els recursos

procedents expressats en les notificacions dintre dels terminis, transcorreguts els quals
sense fer-se efectives, s'exigiran en via executiva, conforme l'art. 84 de la L.S.V. i art. 21

del Reglament de 25 de febrer de 1994, incrementades amb el recàrrec d'apremi del 20 %

dels seus imports i, en el seu cas, els corresponents interessos de demora.

TERCER.- El pagament de la multa es pot per de tres maneres:

• Gir postal adreçat a l'AJUNTAMENT DE LLANÇÀ. En el text del gir, hi heu de fer constar el

número d'expedient, la data de la denúncia i la matrícula del vehicle i l'import.
• Oficines de recaptació de l'Ajuntament, situada a l'av. Europa núm. 37 de Llançà
• Ingrés en el compte: 21000205670200019174 de la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona

"LA CAIXA".

Ho mano i signo a Llançà, divuit de setembre de dos mil ú.

----o

Josep M Salvatella i Suñer arets Subira s i'Reynal.
v. Europa, núm. 37 - Tel. 972 38 01 81 - Fax 972 38 12 58 - 17490 LLANÇÀ

Registre d'Entitats Locals: 01 i 70926



..

<!D> AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀI

DECRET.-

Vistes les actuacions practicades en els expedients sancionadors números 3067, 3069,
3581, 3582, 3635, 3719, 3779, 3780, 3886, 3891, 3893, 3904, 3953, 3963, 4031, 4053,
4054, 4075 I 4077, la documentació dels quals obra en els expedients de referència, no

havent-se presentat al.legacions dins del termini concedit, i resultant provats els fets

descrits en cadascun d'ells que constitueixen infracció al precepte que també s'expressa
amb la qualificació indicada, així com la seva atribució i responsabilitat dels esmentats fets

a les persones ressenyades, per mitjà de la present, a l'empara d'allò que disposen els

articles 65 al 70 del Reial Decret Legislatiu 339/90, de 2 de març, l'article 131 i 138 de la

Llei 30/1992, de 26 de novembre, en ús de les atribucions que em confereix l'art. 68 del

Text articulat de la L.S.v. i l'art. 15 del Reglament de Procediment Sancionador en matèria

de trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat vial, aprovat per Reial Decret

320/1994, de 25 de febrer, aquesta Alcaldia Presidència.

RESOL

PRIMER.- Imposar sanció als interessats pels fets descrits als expedients, que consten

com a provats i que constitueixen infracció tipificada en base a la normativa de seguretat
viària, essent aquest expedients els números 3067, �, 3581, 3582, 3635, 3719, 3779,
3780,3886,3891,3893,3904, 3953, 3963,4031,4053,4054,4075 14077.

SEGON.- Que l'import de les sancions es faci efectiu en el termini de QUINZE dies des de

la fermesa d'aquesta Resolució, fermesa que es produirà de no interposar-se els recursos

procedents expressats en les notificacions dintre dels terminis, transcorreguts els quals
sense fer-se efectives, s'exigiran en via executiva, conforme l'art. 84 de la L.S.v. i art. 21

del Reglament de 25 de febrer de 1994, incrementades amb el recàrrec d'apremi del 20 %

dels seus imports i, en el seu cas, els corresponents interessos de demora.

TERCER.- El pagament de la multa es pot per de tres maneres:

• Gir postal adreçat a l'AjUNTAMENT DE LLANÇA En el text del gir, hi heu de fer constar el

número d'expedient, la data de la denúncia i la matrícula del vehicle i l'import.
• Oficines de recaptació de l'Ajuntament, situada a l'av. Europa núm. 37 de Llançà
• Ingrés en el compte: 21000205670200019174 de la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona

"LA CAIXA".

Ho mano i signo a Llançà, divuit de setembre de dos mil ú.

Ho certifico
La Secretària Acctal.

Anna Ribas i Bardera

Av. Europa, núm. 37 - Tel. 972 38 01 81 - Fax 97238 1258 - 17490 LLANÇÀ
Registre d'Entitats Locals: 01170926
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� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

DECRET.-

Atès que s'ha procedit a l'obertura de diversos expedient sancionadors per infraccions a la
vigent normativa de seguretat viària, números 822, 841, 3066, 3078, 3098, 3�906,
3908,3919,3970,4084,4108,4110,4111,4146,4178, 4203, 4226, 4240,�4342,
4346, 4415,��4501 i 4651, la documentació dels quals obra en els expedients
de referència\

.

�

Vistos els informes que obren en els expedients:

Atès que els denunciats/ades, van formular al.legacions i que aquestes una vegada
traslladades al agents denunciants aquest s'han ratificat en les denúncies formulades.

Resultant provats els fets descrits, que constitueixen infracció als preceptes que també
s'expressen amb les qualificacions indicades, així com les atribucions i responsabilitat
dels esmentats fets a les persones ressenyades, per mitjà de la present, a l'empara d'allò

que disposen els articles 65 al 70 del reial Decret Legislatiu 339/90, de 2 de març, l'article
131 i 138 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, en ús de les atribucions que em

confereix l'art. 68 del Text articulat de la L.S.V. i l'art. 15 del Reglament de Procediment
Sancionador en matèria de trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat vial, aprovat
per Reial Decret 320/1994, de 25 de febrer, aquesta Alcaldia Presidència

RESOL

PRIMER.- Imposar sanció als interessats pels fets descrits als expedients, que consten
com a provats i que constitueixen infracció tipificada en base a la normativa de seguretat
viària, essent aquest expedients els números 822, 841, 3066, 3078, 3098, 3789, 3906,
3908,3919,3970,4084,4108,4110,4111,4146,4178, 4203, 4226, 4240, 4331, 4342,
4346,4415,4437,4458,4501 i4651,

SEGON.- Que l'import de les sancions es faci efectiu en el termini de QUINZE dies des de
la fermesa d'aquesta Resolució, fermesa que es produirà de no interposar-se els recursos

procedents expressats en les notificacions dintre dels terminis, transcorreguts els quals
sense fer-se efectives, s'exigiran en via executiva, conforme l'art. 84 de la L.S.v. i art. 21
del Reglament de 25 de febrer de 1994, incrementades amb el recàrrec d'apremi del 20 %
dels seus imports i, en el seu cas, els corresponents interessos de demora.

Av. Europa, núm. 37 - Tel. 972 38 01 81 - Fax 972 38 1258 - 17490 LLANÇÀ
Registre d'Entitats Locals: 01170926
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TERCER.- El pagament de la multa es pot per de tres maneres:

• Gir postal adreçat a l'AJUNTAMENT DE LLANÇÀ. En el text del gir, hi heu de fer constar el

número d'expedient, la data de la denúncia i la matrícula del vehicle i l'import.
• Oficines de recaptació de l'Ajuntament, situada a l'av. Europa núm. 37 de Llançà
• Ingrés en el compte: 21000205670200019174 de la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona

"LA CAIXA".

Ho mano i signo a Llançà, divuit de setembre de dos mil u.

Ha certifico

Anna Ribas BarderaIvatella i Suñer
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AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

D E e RE T.-

A la Vila de Llançà, a dos de novembre 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 76.080 Pta.(457,25 €)

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

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

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

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

DEC RET .

- A la vila de Llançà a set de novembre de 2001.

VISTA la sentència 132/2001 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Girona de data
05.10.2001 pel qual es desestima el recurs contenciós administratiu interposat per la Sra.
MONTSERRAT GALLEGO GIRADO contra el Decret d'aquesta Alcaldia .de data

22.05.2001, que desestima el recurs de reposició d'un anterior Decret de data 23.03.2001,
que ordena la retirada d'elements instal.lats sense llicència en la finca de la recurrent per
tractar-se d'obres no legalitzables, aquesta Alcaldia HA RESOLT:

PRIMER.- ORDENAR a la Sra. MONTSERRAT GALLEGO GIRADO perquè en el
termini màxim de QUINZE DIES procedeixi a I'enretirada de tots els elements de
l'esmentada instal.lació consistent en tancament amb uralita dins la zona de lliure
construcció de la finca del carrer Deciana, 6. En cas d'incompliment es procedirà
subsidiàriament, i s'executaran els treballs pels Serveis Tècnics Municipals, per la qual
cosa s'assenyala el dia 5 de desembre a les a les 9 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

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 972381258 - 17490 LLANÇÀ - e-mail: Ilanca@llanca.net

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

1 71

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

VIST l'expedient que es tramita per infracció urbanística per les obres que es realitzen al
carrer Andorra, núm. 4 el promotor de la qual n'és ZARINA VACANCES, S.L., a l'ampar
de la llicència municipal Exp. 163/99.

ATÈS que segons informe emès per l'Arquitecte municipal en data 06.1l.2001, es fa
constar que les obres que es realitzen no s'ajusten a les que consten en el projecte aprovat
per la Comissió de Govern de data 1l.04.2000,

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

PRIMER.- SUSPENDRE com a mesura cautelar, els actes d'edificació que fa el Sr.
ANGEL COSTA en representació de ZARINA VACANCES. S.L. al carrer Andorra, núm.

4, en aquells punts on segons l'informe emès per l'Arquitecte municipal s'observen
diferents alçades i variacions en les distribucions, que no s'ajusten al Projecte autoritzat per
la Comissió de Govern de data 1l.04.2000.

SEGON.- REQUERIR al promotor de l'obra, Sr. Angel Costa en representació de ZARINA

VACANCES, S.L.,ta l'arquitecte autor del projecte Sr. Joan de Anguera Bach, perquè en

el termini de dos mesos legalitzi les obres realitzades a les ordenances d'edificació
introduïnt totes les modificacions realitzades, amb l' 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.

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 certifico.

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

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

DEC RET .

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

VIST l'escrit rebut en data 24.10.2001, registrat d'entrada al núm. 5345 per part de la
Direcció General d'Urbanisme del Departament de Política Territorial i Obres

Públiques,

ATÈS que ens posen en coneixement que segons escrit rebut del registrador de la

Propietat de Roses, s'ha efectuat la segregació de la parceLla de 215 m2 de superficie,
que es segrega de la parceLla situada al carrer Canigó, 35, registral 1185-N, la qual
queda amb cabuda de 361 m2 i que ha passat a constituir la nova finca independent
núm. 13.021, al foli 143 dell1ibre 199 de Llançà, tom 2932, inscripció l",

VISTOS els articles 71 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo común i article 79 del
Decret 179/1995 de 13 de juny, aquesta Alcaldia HA RESOLT:

PRIMER.- REQUERIR a CONSTRUCCIONS COMERON, S.L. perquè en el termini
màxim de quinze dies comptats des de la data de la rebuda de la present notificació
sol.licitin llicència de segregació de la finca descrita anteriorment.

SEGON.- ADVERTIR a l'interessat 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 eilloc i data al principi assenyalats, davant meu, el Secretari que certifico".
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4D> AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

D E e RET .- A Llançà a vuit de novembre de dos mil ú.

VIST l'expedient que es tramita a petició de Carmen Duran Mauri en representació
d'AUTOSERVEI CARME, S.C.P. per al canvi de titularitat d'un AUTOSERVEI AMB
CARNISSERIA al carrer Bernat Metge, 14,

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 Carmen Duran Mauri en representació d'AUTOSERVEI
CARME, S.C.P. llicència d'instal.lació d'un AUTOSER�I AMB CARNISSERIA al
Carrer Bernat Metge, 14.

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,
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 pel CANVI DE
TITULARITAT DE L'ACTIVITAT.

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

Llançà, en èl lloc i data al principi assenyalats, davant meu, el Secretari que certifico.
Signatures: L'Alcalde-President; davant meu, El Secretari bricats.
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� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ]

DEC RE T.- A la vila de Llançà, el vuit de novembre de dos mil Ull.

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 10 de novembre d'enguany, presideixi i autoritzi la celebració del matrimoni
civil entre el Sr. SEVERINO GARCIA RODRIGUEZ i la Sra. FABIENNE-LUCE
LOISEL.

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

que certifico.
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� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

DEC RET .

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

VIST l'informe emès pels Serveis Tècnics municipals fent constar que a la finca del carrer

Migjorn, núm. 7 s'ha construit una barbacoa i un porxo de fusta,

ATÈS que en data 10.05.2001 es va soLlicitar a la interessada Sra. CRISTINA SALVO
MAUREL que aportès documentació complementària per tal d'esmentar la soLlicitud de
llicència d'obres consistent en aportació de ''Projecte tècnic de les obres a realitzar i estudi
de seguretat i salut en les obres" sense que fins a la data s'hagi aportat,

ATÈS que les obres ja s'han executat sense la corresponent llicència municipal, i en virtud
del que determina l'article 84 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, aquesta
Alcaldia HA RESOLT:

POSAR DE MANIFEST a la Sra. CRISTINA SALVO MAUREL, 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 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, dav , el Secretari que certifica.
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4D> AJUNTAMENT DE LLANÇÀ IALTEMPORDÀI

DEC RET. - A la vila de Llançà, a vuit de novembre de dos mil ú.

VIST l'escrit del Sr. JOSEP COMPANY MOLAR actuant en nom i representació de la
Sra. CARME OLIVERAS SACRET, registrat en aquestes dependències municipals en

data 07.08.2001, Registre d'entrades núm. 4094 i que en relació amb el -Decret

d'aquesta Alcaldia del dia 27 de juliol passant requerint-la perquè soLlicités la

corresponent llicència de parcel.1ació per la segregació d'una parcel.1a del Sector
Grifeu,

ATÈS que el recurrent fa constar que l'esmentada parceLlació ja va ser soLlicitada amb
anterioritat i autoritzada en virtud de l'acord de la Comissió de Govern del dia

27.03.2001,

VISTOS els antecedents obrants a l'expedient, aquesta Alcaldia HA RESOLT:

DEIXAR SENSE EFECTE el Decret d'aquesta Alcadia de data 27.07.2001 requerint a

la Sra. Carme Oliveras a soLlicitar la llicència de parceLlació d'una finca del sector

Grifeu, tota vegada que aquesta ja havia estat atorgada tal com s'ha indicat

anteriorment, demanant-li disculpes per l'errada administrativa comesa.

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

VIST l'expedient incoat per MARINA BASSEGODA POL per al canvi de titularitat i
reformes interiors d'un BAR situat al carrer Nicolás Salmerón, 17, abans a nom de JORDI
BAÑOS i MARINA BASSEGODA,

VISTA la certificació emesa pel Tècnic Director de les obres i VIST l'informe emès per
l'Enginyer Assessor Municipal,

DECRETO:

Primer.- ATORGAR llicència pel canvi de titularitat de BAR al carrer Nicolás
Salmerón, 17, a favor de MARINA BASSEGODA POL pel fet d'haver-se complert els

requisits assenyalats a la llicència d'instal.lació.

Segon.- 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.

CONDICIONAT: A l'acompliment dels horaris establerts segons resolucions de la

Delegació Territorial del Govern a Girona i del Servei del Joc i d'Espectacles de dates 10
de maig i 13 d'octubre de 1989 segons horaris d'estiu o d'hivern, així com a exercir
l' activitat de BAR segons la catalogació establerta en el Decret 239/1999, de 31 d'agost.

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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DEC RET .- A la vila de Llançà a quinze de novembre de dos mil ú.

..

� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPDRDÀ)

VIST el Decret de data 23.05.2001 on s'iniciava expedient sancionador al Sr.
ANTONIO CORTÉS APARICIO per determinar la responsabilitat en què hagués pogut
incòrrer a conseqüència de les actes de medició de presió sonora mesurades per la
Policia Local en dates 27 i 29/08/1999 i 5, Il i 12/09/1999,

VIST l'escrit de la Sra. JOSEFA BURGOS BONAVIA, registrat d'entrada en data
02.10.2001 amb el núm. 4998 referent a estat en què es troba l'expedient incoat al Sr. A.
Cortés per les actes mesurades per la Policia Local en les dates abans esmentades,

VIST així mateix l'informe emès per l'Enginyer assessor municipal en data 12.11.2000
on fa constar que de les 10 actes mesurades per la Policia Local, els valors de 9 de les
actes de medició de presió sonora són inferiors al que disposa com a valor límit

l'Ordenança reguladora del soroll i les vibracions, i que la corresponent al dia
29.08.1999 duta a terme a les 3h. 15' mesurada a l'interior de la vivenda de la Sra.

Burgos supera en 1,5 unitats els valors guia d'immissió i conseqüentment i segons
disposa l'art. 20 de l'Ordenança reguladora del soroll i les vibracions on es tipifiquen
les infraccions, és inferior a les 5 unitats dels valors guia d'immissió que estableix
l' article 9 de la mateixa Ordenança,

Per tot lo anteriorment exposat aquesta Alcaldia HA RESOLT:

PRIMER.- DEIXAR SENSE EFECTE el Decret d'aquesta Alcaldia del dia 23.05.2001

pel qual s'iniciava expedient sancionador contra el Sr. Antonio Cortés Aparicio a

conseqüència de les actes de medició sonores practicades per la Policia Local els dies 27
i 29/08/1999 i 5, 11 i 12/09/1999, atès que no procedeix l'inici d'expedient sancionador

per no ultrapassar els valors límits d'immissió que marca l'Ordenança reguladora del
soroll i les vibracions, exceptuant l'acta que ultrapassa en 1,5 unitats però que no queda
tipificada com infracció, per la qual cosa es procedeix a l' arxiu de les actuacions.

SEGON.- ADVERTIR al Sr. Antonio Cortés Aparicio com a gerent de la Sala de Festes
Cuasar perquè adequi l'activitat als paràmetres i nivells que marca l'Ordenança
reguladora del soroll i les vibracions i així aconseguir una millor convivència ciutadana.

TERCER. - Donar trasllat de la present resolució als interessats.

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

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

Registre d'Entitats Locals: 01170926
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� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ {ALTEMPORDÀI

D E e RET .

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

VISTES les actes de medició de pressió sonora practicades per la Policia Local a la Sala
de Festes Cuasar corresponents als dies 15 i 29 d'octubre de 2000.

VIST l'informe emès per l'Enginyer assessor municipal en relació a les esmentades

actes, aquesta Alcaldia HA RESOLT:

PRIMER.- INICIAR expedient sancionador al Sr. ANTONIO CORTÉS APARICIO
com a responsable de la Sala de Festes Cuasar, per determinar la responsabilitat en que
hagi pogut incòrrer a conseqüència de les actes de medició de pressió sonora preses per
la Policia Local els dies i hores que a continuació es relacionen, per l'emissió de música
de la Sala de Festes Cuasar, la qual excedeix els nivells permesos per l'Ordenança de
Sorolls i vibracions.

DIES HORES

15/10/00 04:53
15/10/00 04:58
29/10/00 2:55
29/10/00 3:05
29/10/00 3:25
29/10/00 3:33

SEGON.- Designar instructor de l'expedient al senyor JOSEP SERRADELL i
PACAREU 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 el lloc i data al principi assenyalat, davant Secretari que certifico.

\
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� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

DEC RET. - A la vila de Llançà, a dinou de novembre de dos mil ú.

VIST l'expedient sancionador incoat contra PEDRO MARCILLO CABRATOSA per
sorolls provinents del Restaurant del Passeig Marítim, 5 anomenat "Can Manel"

provocats per un gos que es localitzava al seu interior,

ATÈS que incoat Plec de Càrrecs i notificada la Proposta de resolució per l'Instructor de

l'expedient s'han formulat al.legacions per part del Sr. PEDRO MARCILLO
CABRATOSA manifestant la no existència del gos á l'interior i demanant s'anul.li la
sanció imposada,

ATÈS que obra a l'expedient informe emès per la Policia Local fent constar que després
de molts controls en dies diferents no es detecta la presència del gos a l'interior de
l' esmentat local,

Per tot això aquesta Alcaldia HA RESOLT:

PRIMER.- ESTIMAR les al.legacions del Sr. Pedro Marcillo Cabratosa atès que resulta

comprovat que s'ha efectuat la retirada de l'agent causant del problema procedint-se a

l'arxiu de totes les actuacions.

SEGON.- ADVERTIR al Sr. PEDRO MARCILLO CABRATOSA que en cas de
reincidència es procedirà a iniciar expedient sancionador.

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 me, Se etari que certifico.

El Secretari
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AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

DEC RET .

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

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

ATÈS que en data 28.03.2001 per Decret d'Alcaldia se'l requeria perquè aportes Projecte
Tècnic visat de legalització de les obres efectuades al ca:rrer Cau del Llop, núm. l,

ATÈS que en data d'avui no consta que s'hagi aportat allò demanat ni s'han ajustat les
obres a la legalitat, aquesta Alcaldia HA RESOLT:

Primer.- ORDENAR al titular de l'immoble Sr. DIEGO ZAFRA ORGEGA, 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.

Segon.- En cas de no complir-se el punt primer de l'esmentat Decret, se'l requema
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 ellloc i data al principi assenyalats, davant meu, el Secretari que certifico".
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4D> AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

182

DEC RET. - A Llançà, a dinou de novembre de dos mil ú.

VISTA la petició del Sr. ANTONIA DURAN MAURI en representació de FORN EBRE,
S.L. de data 27.03.2001, demanant llicència d'obertura i funcionament d'un establiment de
VENDA DE PA I PRODUCTES DE PASTISSERIA al carrer Pilota, 15.

ATÈS que en data 23.08.2001 se li va atorgar llicència d'instal.lació, advertint-lo que en

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

comprovació favorable. Per obtenir-la el peticionari ha de sol.licitar a l'Ajuntament
l'oportuna visita d'inspecció adjuntant CERTIFICACIÓ DEL TÈCNIC director de les obres
i instal.lacions on s'especifiqui la conformitat de la mateixa a la llicència que les ampara.

ATÈS que ha transcorregut amb excés el termini atorgat sense que s'hagi aportat la
Certificació sol.licitada, ni s'ha al.legat cap causa que impedeixi el seu compliment, i vist
l'article 92 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas i del Procedimiento Administrativo común, aquesta Alcaldia
HARESOLT:

ADVERTIR a la Sra. ANTONIA DURAN MAUIRI en representació de FORN EBRE,
S.L. que transcorreguts tres mesos des de la recepció de la notificació del present decret
sense que aporti la documentació requerida, s'acordarà la caducitat de l'expedient amb
l'arxiu de les actuacions i comportarà l'inici d'expedient de clausura de l'activitat sol.licitada

per no tenir llicència.

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.

El Secretari
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AJUNTAMENT DE LLANÇA (ALT EMPORDÀ)

DEC RET .- A la vila de Llançà, a dinou de novembre de dos mil ú.

VIST l'expedient instruit per haver realitzat obres a la finca del carrer Bassegoda, núm. 16,
en la zona de retranqueix dels 3 metres, consistents en la instal.lació d'una uralita triangular
i la construcció d'una barbacoa amb elements annexes, sense la corresponent llicència
municipal, per part dels veïns de l'immoble.

VIST el Decret de data 19.10.2000 on es requeria al Sr. Joan M. Pau i Negre en

representació dels veïns afectats, Srs. CHRISTIAN LAURENT, JOSEPH RAYMOND
GARCIA i IVES EUGENE NAVEL per tal que procedissin a retirar els elements instal.lats
sense llicència fins a deixar-lo al seu estat original. En cas contrari es procedirà
subsidiàriament i s'executaran els treballs pels Serveis Tècnics Municipals en dia i hora a

determinar, el qual es comunicarà oportunament, així com les despeses dels esmentats

treballs, i en el segon punt de l'esmentat Decret que justifiquessin documentalment la data
de construcció de la barbacoa,

ATÈS que no queda justificat documentalment la data de construcció de la barbacoa, i atès

que en data d'avui no s'ha procedit a la retirada de l'uralita instaLlada en la zona de

retranqueix dels tres metres, per tot això aquesta Alcadia HA RESOLT:

PRIMER.- COMMINAR al Sr. Joan M. Pau i Negre en representació dels Srs.
CHRISTIAN LAURENT, JOSEPH RAYMOND GARCIA i IVES EUGENE NAVEL

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

instaLlació, inclosa la barbacoa, a la finca del carrer Bassegoda, núm. 16, es procedirà
subsidiàriament a l'execució dels treballs pels Serveis Tècnics Municipals, per la qual cosa

s' assenyala el dia 18 de desembre a les 9 del matí.

2n. NOTIFICAR al Srs. CHRISTIAN LAURENT, JOSEPH RAYMOND GARCIA i IVES
EUGENE NAVEL, que el cost de l'execució subsidiària dels treballs d'enretirada de tots

els elements de la construcció ascendeix a dues-centes 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 assenyalats, davant meu, e tari que certifico".
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AJUNTAMENT DE LLANÇA (ALT-EMPORDÀ)

DEC RET .

- A Llançà, a dinou de novembre de dos mil ú.

VISTA la petició de JOAQUIM VIDAL PERPIÑA en representació de COMERCIAL

PRECAL, S.L. de data 19.11.1997, demanant llicència pel canvi de titularitat i reformes de
SUPERMERCAT a l'Av. Reina Fabiola, núm. 2,

ATÈS que en data 17.07.2001 se li va atorgar llicència d'instal.lació, advertint-lo que en

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

comprovació favorable. Per obtenir-la el peticionari ha de sol.licitar a l'Ajuntament
l'oportuna visita d'inspecció adjuntant CERTIFICACIÓ DEL TÈCNIC director de les obres
i instal.lacions on s'especifiqui la conformitat de la mateixa a la llicència que les ampara.

ATÈS que ha transcorregut amb excés el termini atorgat sense que s'hagi aportat la
Certificació sol.licitada, ni s'ha aLlegat cap causa que impedeixi el seu compliment, i vist
l'article 92 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas i del Procedimiento Administrativo común, aquesta Alcaldia
HARESOLT:

ADVERTIR al Sr. JOAQUIM VIDAL PERPIÑA en representació de COMERCIAL

PRECAL, S.L. que transcorreguts tres mesos des de la recepció de la notificació del present
decret sense que aporti la documentació requerida, s'acordarà la caducitat de l'expedient
amb l'arxiu de les actuacions i comportarà l'inici d'expedient de clausura de l'activitat
sol.licitada per no tenir llicència .

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 icats.
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AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALT EMPORDÀ)

Resultant provats els fets descrits, que constitueixen infracció als preceptes que també

s'expressen amb les qualificacions indicades, així com les atribucions i responsabilitat
dels esmentats fets a les persones ressenyades, per mitjà de la present, a l'empara d'allò ,

que disposen els articles 65 al 70 del reial Decret Legislatiu 339/90, de 2 de març, l'article

131 i 138 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, en ús de les atribucions que em

confereix l'art. 68 del Text articulat de la L.SV. i l'art. 15 del Reglament de Procediment

Sancionador en matèria de trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat vial, aprovat
per Reial Decret 320/1994, de 25 de febrer, aquesta Alcaldia Presidència

DECRET.-

Atès que s'ha procedit a l'obertura de diversos expedient sancionadors per infraccions a la

vigent normativa de seguretat viària, números 3718, 3814, 4000, 4152, 4170, 4221, 4338,
4346 i 4477, la documentació dels quals obra en els expedients de referència.

Vistos els informes que obren en els expedients:

Atès que els denunciats/ades, van formular aLlegacions i que aquestes una vegada
traslladades al agents denunciants aquest s'han ratificat en les denúncies formulades.

RESOL

PRIMER.- Imposar sanció als interessats pels fets descrits als expedients, que consten

com a provats i que constitueixen infracció tipificada en base a la normativa de seguretat
viària, essent aquest expedients els números 3718,3814,4000,4152,4170,4221,4338,
4346 i 4477,la documentació dels quals obra en els expedients de referència.

Ho mano i signo a Llançà, dinou de novembre de dos mil u.

Ho certifico
El Secretari,

Anna Ribas Bardera
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DECRET.-

Vistes les actuacions practicades en els expedients sancionadors números 3670, 3676,
3800, 3837, 4148, 4176, 4204, 4213, 4223, 4234, 4241, 4252, 4310, 4438 i 4502, la
documentació dels quals obra en els expedients de referència, no havent-se presentat
al.legacions dins del termini concedit, i resultant provats els fets descrits en cadascun
d'ells que constitueixen infracció al precepte que també s'expressa amb la qualificació
indicada, així com la seva atribució i responsabilitat dels esmentats fets a les persones

ressenyades, per mitjà de la present, a l'empara d'allò que disposen els articles 65 al 70

del Reial Decret Legislatiu 339/90, de 2 de març, l'article 131 i 138 de la Llei 30/1992, de

26 de novembre, en ús de les atribucions que em confereix l'art. 68 del Text articulat de la

L.SV. i l'art. 15 del Reglament de Procediment Sancionador en matèria de trànsit,
circulació de vehicles a motor i seguretat vial, aprovat per Reial Decret 320/1994, de 25 de

febrer, aquesta Alcaldia Presidència.

RESOL

PRIMER.- Imposar sanció als interessats pels fets descrits als expedients, que consten

com a provats i que constitueixen infracció tipificada en base a la normativa de seguretat
viària, essent aquest expedients els números 3670, 3676, 3800, 3837,4148,4176,4204,
4213,4223,4234,4241,4252,4310,4438 i 4502. SEGON.- Que l'import de les sancions
es faci efectiu en el termini de QUINZE dies des de la fermesa d'aquesta Resolució,
fermesa que es produirà de no interposar-se els recursos procedents expressats en les
notificacions dintre dels terminis, transcorreguts els quals sense fer-se efectives, s'exigiran
en via executiva, conforme l'art. 84 de la L.SV. i art. 21 del Reglament de 25 de febrer de

1994, incrementades amb el recàrrec d'apremi del 20 % dels seus imports i, en el seu cas,

els corresponents interessos de demora.

TERCER.- El pagament de la multa es pot per de tres maneres:

• Gir postal adreçat a l'AJUNTAMENT DE LLANÇA En el text del gir, hi heu de fer

constar el número d'expedient, la data de la denúncia i la matrícula del vehicle i l'import.
• Oficines de recaptació de l'Ajuntament, situada a l'av. Europa núm. 37 de Llançà
• Ingrés en el compte: 21000205670200019174 de la Caixa d'Estalvis i Pensions de
Barcelona "LA CAIXA".

Ho mano i signo a Llançà, dinou de novembre de dos mil u.

��#Jl<M�e .

.{ ;}E_�
<I.ANG

.>:

Josep Salvatella i Suñer Narcís Subirats i Reynal.
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D E e RE T.-

A la Vila de Llançà, a vint de novembre 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 616.616 Pta.( 3705,94 €)

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

l'Ajuntament de Llançà, en el lloc i la data abans indicats.
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D E e RET .- A la vila de Llançà, a vint-i-u de novembre de dos mil ú.

VIST l'expedient que es tramita per infracció urbanística per les obres que es realitzen al
carrer Tifell, núm. 4 el promotor de la qual n'és JOSEP PRATCORONA CANELA, a

l'ampar de la llicència municipal Exp. 93/2000.

ATÈS que segons informe emès per l'Arquitecte municipal en data 20.11.2001, es fa
constar que les obres que es realitzen no s'ajusten a les que consten en el projecte aprovat
per la Comissió de Govern de data 18.07.2000, atès que s'ha ultrapassat l'alçada màxima

permesa que és de 3 metres a la planta àtic,

ATÈS que les obres ja s'han executat sense la corresponent llicència municipal, i en virtud
del que determina l'article 84 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, aquesta
Alcaldia HA RESOLT:

PRIMER. - POSAR DE MANIFEST al promotor de l'obra, Sr. JOSEP PRATCORONA

CANELA, i a l'arquitecte autor del projecte Sr. Josep Cardona 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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DEC RE T.- A la vila de Llançà, el vint-i-set de novembre de dos mil Ull.

89

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

realitzats pels sol.licitantsde 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 Quantitat subvencióAdreça finca

PETER PAUL PAZER

JAUME TRlBÓ MÈLICH
CARMEN ALSINA ISERN

AGUSTÍ BOADA TOLSANAS
ANDREUPOL�AGRABA

LLUÍS CASELLAS DONAT

JOSEP PAU CAUSSA

CI La Vall, 14

CI Vall del Sol,5
CI Afora, 6

CI Álvarez de Castro, 16

CI Major, 10
CI Major, 10
CI Nicolás Salmerón, 44

25.000 Ptes.

25.000 Ptes.

25.000 Ptes.
25.000 Ptes.
25.000 Ptes.
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.
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D E e RE T.-

A la Vila de Llançà, a vint- i-set de novembre 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 286.657 Pta.( 1722,84 €)

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

VIST l'informe emès per la Policia Local en data 19.11.2001 fent constar que en data
17.11.2001 s'ha produït una esllavissada d'un mur de contenció a l'edifici anomenat ''Bell

resguard" ubicat a la Ctra. Port de la Selva, 37 degut a les fortes pluges,

VIST l'escrit de data 20.11.2001, Registrat d'entrada al núm. 5695 del Grup d'assessors
sccl en representació de la Comunitat de Propietaris edifici ''Bell resguard", on exposen que
el promotor de l'edifici veí, 1150, S.A., a la Ctra. Port de la Selva, 35, en les obres de
construcció ha tapat el furat de sortida d'aigües pluvials, motiu pel qual en cas de fortes

pluges seria l'agent que acabaria de fer baixar el mur en qüestió, i demanen que se'l

requereixi per tal que l'obrin,

Vist l'informe emès per l'Arquitecte assessor municipal en data 20.1l.2001, en relació amb
l' escrit anterior i amb l' estat del mur de contenció, aquesta Alcaldia HA RESOLT:

PRIMER.- REQUERIR a la Comunitat de Propietaris edifici anomenat ''Bell Resguard"
perquè:

1. Procedeixin al vallat de la zona afectada per la caiguda del mur que garanteixi la

seguretat i impedeixi l'accés de les persones en el termini màxim de 5 dies.

2. Presentin Projecte Tècnic visat de reconstrucció del mur, respectant l'existència
de l'escòrrec d'aigües pluvials, en el termini màxim de QUINZE DIES.

SEGON.- REQUERIR a Rafael Benages en representació de 1150, S.A., promotor de la
construcció de l'immoble de la Ctra. Port de la Selva, 35, perquè adopti les mesurés de

seguretat necessàries que impedeixin l' accés de persones a la zona de perill en el termini
màxim de 5 dies ..

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

i data al principi assenyalats, davant meu, el S
.

que certifico".

L'ALCALDE
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D E e RET .- A Llançà a tres de desembre de dos mil ú.

VIST l'expedient que es tramita a petició de mAN PUERTOLLANO OLMO per a la

instal.lació d'una FUSTERIA D'ALUMINI al carrer La Bateria, 45,

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 RESOLUCrÓ:

PRIMER.- CONCEDIR a mAN PUERTOLLANO OLMO llicència d'instal.lació
d'una FUSTERIA D'ALUMINI al carrer La Bateria, 45.

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,

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 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 Se i, rubricats.
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DEC RET .- A la vila de Llançà, el tres de desembre de dos mil un.

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

terreny situat al carrer Medes núm. 4 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. JOAN SALVAT i SOLER, perquè en el termini màxim de QUINZE
DIES procedeixi a netejar el terreny situat al carrer Medes núm. 4.

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

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

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

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

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

Secretari que certifico.

Davantmeu

EL SECRETARI,
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D E e RET .- A Llançà a set de desembre de dos mil ú.

VIST l'expedient que es tramita a petició de Lluis Fernández Soler en representació d'HOTEL
LA GOLETA, S.L per a la instal.lació d'un RESTAURANT BAR al carrer Castellar,
núm.41,

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 Lluis Fernández Soler en representació d'HOTEL LA

GOLETA, S.L llicència d'instal.lació d'un RESTAURANT BAR al carrer Castellar,
núm.41.

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 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,

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 DE

L'ACTIVITAT.

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.

/
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"DECRET.- A la vila de Llançà, a dotze de desembre de dos mil ú.

VIST I'expedient incoat per determinar les condicions de seguretat de la finca situada al
carrer Castellar, núm. 31,

VIST el Decret de data 25.10.2001 on s'ordenava als titulars de l'immoble del carrer

Castellar, 31, Srs. Miquel i Rafael Castelló Tortellà i Srs. Jaume Guisset Poch i Margarita
Lagresa Punset perquè en un termini no superior a DEU DIES:

a- aporti la documentació tècnica nesessària que doni solució al problema existent per tal
de realitzar els treballs addients que garanteixin la seguretat de l'immoble o be aplicant
tècniques adequades al problema.

b- col.locar '<testigos" a les esquerdes de la façana.

ATÈS que en data 12.12.2001 , Registrat d'entrada al núm. 6061 s'ha aportat informe de

data 19.11.2001, emès per l'arquitecte Sr. Josep Anglada Guajardo en representació de

Miquel Castelló Tortellà on es proposen dur a terme diverses actuacions de manera

imminent mentre acaben de decidir les reparacions generals en l'edifici entre les persones
afectades.

ATÈS que per I'Arquitecte assessor municipal s'ha informat favorablement l'esmentada

proposta, aquesta Alcaldia HA RESOLT:

PRIMER- DONAR CONFORMITAT a la proposta de l'informe de I'Arquitecte Sf. Josep
Anglada Guajardo abans esmentat, per realitzar les següents actuacions:

l. col.locar testimonis a les esquerdes.
2. Delimitació zona de seguretat al carrer per a realitzar les obres.

3. Enderroc de barana d'obra de la terrassa de la planta segona.
4. Precintat d'aquesta terrassa amb clau per impedir l'accés a la mateixa

SEGON.- Aquests treballs s'han d'executar de manera immediata, amb un termini màxim

deDEUDIES.

TERCER.- REQUERIR als Srs. Miquel i Rafael Castelló Tortellà i Srs. Jaume Guisset

Poch i Margarita Lagresa Punset perquè en el termini de DOS MESOS aporti Projecte de

les obres a realitzar signat per Tècnic competent, que garanteixi la seguretat de l'immoble.

QUART.- Comunicar la present resolució als interessats.

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

Llançà, en elIlo i data al principi assenyalats, davant meu, e ecr ari que certifico".

/�..",.....,."----w-
L'���.�=:::_

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

D'acord amb l'informe emès per l'Enginyer Assessor Municipal en data 18.03.2001, en

relació a REFORMES I CANVI DE TITULARITAT d'un SUPERMERCAT a l'Av.
Reina Fabiola, 2 el titular del qual n'és COMERCIAL PRECAL, S.L.,

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

l'activitat de SUPERMERCAT situat a l'Av. Reina Fabiola, núm. 2, i canvi de titularitat
a favor de COMERCIAL PRECAL, 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 pel fet d'haver-hi intervingut amb l'Exp. núm. l/Ol (acl).

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

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

Signatures: L'Alcalde-President.= Davant meu, El Secretari, rubricats."
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D E e RET .- A la vila de Llançà, a vint-i-ú de desembre 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, el promotor
del qual n'és SANTIAGO SEISDEDOS SANTOS.

ATÈS que obren a l'expedient dues denúncies referents a la legalitat de l'immoble en

construcció,

ATÈS que segons informe emès per l'Arquitecte municipal s'han realitzat obres sense

llicència consistents en augment d'alçada de l'estructura en trenta centímetres,

ATÈS que per Decret de data 17.08.2001 es va aixecar la suspensió dels actes d'edificació
condicionat a l'aportació de Projecte Executiu modificat de les obres que realitzen als
carrers Sant Genís i Les Aigües,

ATÈS que en data 06.11.2001 es va tornar a demanar l'aportació del Projecte Executiu
sense que fins a la data d'avui s'hagi aportat,

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

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

SANTIAGO S�ISDEDOS al carrer Sant Genís i Les Aigües, ja que segons informe emès

per l'Arquitecte municipal es realitzen obres consistents en augment d'alçada de

l'estructura en trenta centímetres, i per tant no s'ajusta a la llicència concedida i infringeix
I'article 23 del Pla General aprovat en data 02.06.1993, ''Normes aplicables al tipus
d'ordenació d'edificació aïllada".

,

Així mateix, la llicència quedarà en suspens fins a l'aportació del PROJECTE EXECUTIU

modificat de les obres que realitzen.

SEGON.- REQUERIR al promotor de l'obra, Sr. Santiago Seisdedos Santos, als arquitectes
autors del projecte Srs. Josep M. Agustí Parareda i Ezequiel Alegria Magrazo, i a l'empresa
constructora, perquè en el termini de dos mesos legalitzi les obres realitzades, amb

l'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.
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TERCER- FER CONSTAR que la zona de retranqueix a que fan referència els denun iants

quedarà inutilitzada per la realització d'una tanca amb una paret de 30 cm. de "gero" i

posterior ompliment amb terres els buits que envaeixen la franja dels 3 metres de reculada.
En quan a la llicència d'obres, va ser autoritzada per la Comissió de Govern en data
16.05.1990 i sotmesa a successives renovacions.

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

VISTA la sol.licitud de llicència ambiental incoada per l'INSTITUT D'ASSISTÈNCIA
SANITÀRIA per a la instal.lació d'un CENTRE D'ATENCIÓ PRIMÀRIA al carrer

Dolors Falcó, sin d'aquest terme municipal, aquesta 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.

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 IALT EMPOROÀ)

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 26 de

juliol al 21 de desembre de l'any 2001.

Llançà, a 21 de desembre de 2001.

Narcís Subirats i Reynal
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