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

Decrets de l'Alcaldia, amb numeració correlativa, des del dia 7 de gener fins al dia 28

de juny de 2002, legalizant-se cada foli amb la rúbrica del Sr. Alcalde-President i el

segell de la Corporació.

Vistiplau
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� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (AlTEMPOROÀ)

DECRET

VISTA la reclamació de la Sra. Noelia Bonacasa i Urigoitia, registrada en aquestes
dependències en data 20-12-2001, Registre d'Entrades núm.6202, manifestant que en

data 10-12-2001 a tenir un accident amb el seu ciclomotor en el carrer La Bateria i a

conseqüència del qual va patir lesions de caràcter lleu i, d'altra banda, el vehicle va

sofrir els desperfectes que figuren en el pressupost que acompanya del taller Macau,
amb un import de 28�93€, aquesta Alcaldia HA RESOLT:

Primer: REQUERIR a la reclamant, Sra. Noelia Bonacasa i Urigoitia, perquè en el
tràmit de pràctica de proves i en el termini màxim de trenta dies, aporti els documents
informes i/o justificants que cregui oportuns per provar la presumpta relació de
causalidad entre els desperfectes del ciclomotor i l'estat de la calçada.

Segon: SOL.LICITAR de la Policia Municipal un informe en relació amb els fets

exposats per la reclamant.

Ho mana i signa el Sr.Alcalde a Llançà, a set de gener de l'any dos mil dos.

L'ALCALDE
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� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

D E e RET .- A Llançà a deu de gener de dos mil dos.

VIST l'expedient que es tramita a petició de Francesc-Xavier Riera Falcó en

representació d'HOSTAL BERl, S.C.P. per a la legalització d'un HOSTAL al carrer

La Creu, 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 Francesc-Xavier Riera Falcó en representació d'HOSTAL

BERl, S.C.P. llicència d'instal.lació d'un HOSTAL al carrer La Creu, 17.

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 el lloc i data al principi assenyalats, davant eu, el Secretari que certifico.

Signatures: L'Alcalde-President; davant meu, El S bricats.

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



,.

<QJ> AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

3

D E e RET .- A Llançà a deu de gener de dos mil dos.

VIST l'expedient que es tramita a petició de MIQUEL ALIMENTACIÓ GRUP, S.A.

per al canvi de titularitat d'un SUPERMERCAT al carrer Cabrafiga, 22,

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 MIQUEL ALIMENTACIÓ GRUP, S.A. llicència
d'instal.lació d'un SUPERMERCAT al carrer Cabrafiga, 22.

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

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

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

VIST l'expedient incoat contra ZARINA VACANCES, S.L. per infracció urbanística en les
obres que realitzen al carrer Andorra, núm. 4, a l'ampar de la llicència municipal exp.
163/99,

ATÈS que per Decret d'alcaldia de data 07.11.2001 es suspenien com a mesura cautelar els
actes d'edificació que fa el Sr. Angel Costa en representació de ZARINA VACANCES,
S.L. en aquells punts on segons l'informe de l'Arquitecte s'observaven diferents alçades i
variacions en les distribucions que no s'ajusten al projecte autoritzat per la Comissió de
Govern de data 11.04.2000, en tant que se'l requeria perquè en un termini màxim de dos
mesos legalitzés les obres realitzades sense llicència,

ATÈS que transcorregut el termini atorgat, 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. Angel Costa en representació de ZARINA

VACANCES, S.L. perquè en el termini màxim de vint dies procedeixi a enderrocar la part
construida sense llicència consistent en ajustar les altures i les distribicions segons projecte
autoritzat.

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 l'enderrocament
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-Presid t de l'Ajuntament de
Llançà, en el lloc i data al principi assenyalats, davant meu, ecreta

.

que certifico".

L'AL DE
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DEC RET .

- A Llançà, a catorze de gener de dos mil dos.

VISTA la petició de David Juanola Pérez i Jordi Juanola Bravo en representació de
NÀUTICA JUANOLA S.C.P., on comuniquen que tenen prevista l'obertura d'un
MAGATZEM DE MANTENIMENT I REPARACIÓ DE VAIXELLS A MOTOR al
carrer Compte Jofre, núm. 14,

ATÈS que obra en l'expedient Certificació del Tècnic director de l'obra on fa constar que
el magatzem s'ha realitzat segons Projecte tècnic d'obres aportat,

ATÈS que l'activitat abans esmentada ve regulada en la Llei 3/1998 de la Intervenció

Integral de l'administració a l' Annex III, Règim de Comunicació,

VIST així mateix l'informe emès per l'Enginyer assessor municipal, aquesta Alcaldia HA

RESOLT:

DONAR-SE per assabentats de l'obertura per part de David Juanola Pérez i Jordi Juanola
Bravo en representació de NÀUTICA JUANOLA S.C.P. d'un MAGATZEM DE

MANTENIMENT I REPARACIÓ DE VAIXELLS A MOTOR al carrer Compte Jofre,
núm.14.

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

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

que certifico. L'ALCALDE. Davant meu, El Secretari, Rubricats.
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� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

DECRET

A Llançà, catorze de gener de dos mil dos.

VIST el recurs de reposició formulat peL Sr. JAUME GUISSET POCH registrat en

aquestes dependències en data 27.11.2001, registre d'entrades núm. 5836, contra la

resolució de l'Alcaldia de data 22.10.2001, per la qual s'imposava una sanció per
infracció dela normativa de seguretat viària, corresponent a l' expedient sancionador
número 3.581.

RESULTANT que el recurrent basa la seva reclamació al.legant va estacionar sobre la

vorera del carrer Salmerón a prop del lloc on hi té el fonr de pa, i tenint en compte que
la data era en ple estiu i davant la necessitat del transport, per manca d'espai va

considerar que deixar-lo al mig de la calçada hauria estat pitjor.

ATESOS els antecedents obrants a l'expedient en relació amb els fets denunciats i
VISTA la proposta de l'Instructor de l'expedient, aquesta Alcaldia HA RESOLT:

Primer: ESTIMAR el recurs de reposició interposat pel Sr. JAUME GUISSET POCH
contra la resolució de l'Alcaldia de data 22.10.2001, deixant sense efecte l'expedient
sancionador número 3.581, amb arxiu de les actuacions.

Segon: NOTIFICAR la present resolució a l'interessada amb indicació dels recursos

que procedeixen.

Ho mans i signa en Sr. Alcalde en la data abans esmentada.
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� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

DECRET

A Llançà, catorze de gener de dos mil dos.

VIST el recurs de reposició formulat pel Sr. JAUME GUISSET POCH, registrat en

aquestes dependències en data 27.11.2001, registre d'entrades núm. 5835, contra la
resolució de l'Alcaldia de data 22.10.2001, per la qual s'imposava una sanció per
infracció dela normativa de seguretat viària, corresponent a l'expedient sancionador
número 4.012.

RESULTANT que el recurrent basa la seva reclamació al.legant que va estacionar el
vehicle al carrer Salmerón, davant on hi te el fonr de pa on sovinteja la carrega i
descàrrega de gènere, molt especiall'època en què es va pòsar la denúncia: 3 d'agost.
Però en en cap moment va dificultar la circulació o pas de vehicles ..

ATESOS els antecedents obrants a l' expedient en relació amb els fets denunciats i
VISTA la proposta de l'Instructor de l'expedient, aquesta Alcaldia HA RESOLT:

Primer: ESTIMAR el recurs de reposició interposat pel Sr. JAUME GUISSET POCH
contra la resolució de l'Alcaldia de data 22.10.2001, deixant sense efecte l'expedient
sancionador número 4.012, amb arxiu de les actuacions.

Segon: NOTIFICAR la present resolució a l'interessada amb indicació dels recursos
que procedeixen.

Ho mans i signa en Sr. Alcalde en la data abans esmentada.
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� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPDRDÀ)

DECRET

A Llançà, catorze de gener de dos mil dos.

VIST el recurs de reposició formulat per la Sra. NÚRIA NEGRE JUVENTELLS

registrat en aquestes dependències en data 27.11.2001, registre d'entrades núm. 5828,

contra la resolució de l'Alcaldia de data 22.10.2001, per la qual s'imposava una sanció

per infracció dela normativa de seguretat viària, corresponent a l'expedient sancionador

número 814.

RESULTANT que el recurrent basa la seva reclamació al.1egant que nomès va

estacionar quatre minuts en una zona de càrrega i descàrrega per anar a buscar pa.

ATESOS els antecedents obrants a l'expedient en relació amb els fets denunciats i

VISTA la proposta de l'Instructor de l'expedient, aquesta Alcaldia HA RESOLT:

Primer: ESTIMAR el recurs de reposició interposat per la Sra. NÚRIA NEGRE

JUVENTELLS contra la resolució de l' Alcaldia de data 22.10.2001, deixant sense

efecte l'expedient sancionador número 814, amb arxiu de les actuacions.

Segon: NOTIFICAR la present resolució a l'interessada amb indicació dels recursos

que procedeixen.

Ho mans i signa en Sr. Alcalde en la data abans esmentada.

�E . .
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DECRET

A Llançà, catorze de gener de dos mil dos.

VIST el recurs de reposició formulat per la Sra. FRANCISCA ROIG ESTELA registrat
en aquestes dependències en data 27.11.2001, registre d'entrades núm. 5834, contra la
resolució de l'Alcaldia de data 22.10.2001, per la qual s'imposava una sanció per
infracció dela normativa de seguretat viària, corresponent a l'expedient sancionador
número 3.066.

RESULTANT que el recurrent basa la seva reclamació al.1egant va estacionar en una

zona de càrrega i descàrrega AL CARRER Gardissó per anar a comprar, ja que havia
sortit d'una operació i no podia portar pes.

ATESOS els antecedents obrants al' expedient en relació amb els fets denunciats i
VISTA la proposta de l'Instructor de l'expedient, aquesta Alcaldia HA RESOLT:

Primer: ESTIMAR el recurs de reposició interposat per la Sra. FRANICSCA ROIG
ESTELA contra la resolució de l'Alcaldia de data 22.10.2001, deixant sense efecte
l'expedient sancionador número 3.066, amb arxiu de les actuacions.

Segon: NOTIFICAR la present resolució a l'interessada amb indicació dels recursos

que procedeixen.

Ho mans i signa en Sr. Alcalde en la data abans esmentada.
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DECRET
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A Llançà, catorze de gener de dos mil dos.

VIST el recurs de reposició formulat peL Sr. ANTONI JORDI ELIAS registrat en
aquestes dependències en data 27.11.2001, registre d'entrades núm. 5831, contra laresolució de l'Alcaldia de data 22.10.2001, per la qual s'imposava una sanció perinfracció dela normativa de seguretat viària, corresponent a l'expedient sancionadornúmero 3.789.

RESULTANT que el recurrent basa la seva reclamació al.legant que per tal d'assitir auna inauguració a la qwual havia estat convidat va deixar el cotxe estacionat al'Aparcament del carrer Rafel Estela, fora dellímit d'aparcament però que en cap cas vaobstruir el trànsit o dificultar la circulació.

ATESOS els antecedents obrants a l'expedient en relació amb els fets denunciats iVISTA la proposta de l'Instructor de l'expedient, aquesta Alcaldia HA RESOLT:

Primer: ESTIMAR el recurs de reposició interposat pel Sr. ANTONI JORDI ELIAScontra la resolució de l'Alcaldia de data 22.10.2001, deixant sense efecte l'expedientsancionador número 3.789, amb arxiu de les actuacions.

Segon: NOTIFICAR la present resolució a l'interessada amb indicació dels recursosque procedeixen.

Ho mans i signa en Sr. Alcalde en la data abans esmentada.



DECRET

A Llançà, catorze de gener de dos mil dos.

VIST el recurs de reposició formulat peL Sr. SIMON CALSINA COMORERA registraten aquestes dependències en data 27.11.2001, registre d'entrades núm. 5833, contra laresolució de l'Alcaldia de data 22.10.2001, per la qual s'imposava una sanció perinfracció dela normativa de seguretat viària, corresponent a l' expedient sancionadornúmero 3.953.

RESULTANT que el recurrent basa la seva reclamació al.legant que va estacionarmomentaniament al costat de l'entrada del club. nàutic però que en cap cas vaobstaculitzar el trànsit o dificultar la circulació.

ATESOS els antecedents obrants a l'expedient en relació amb els fets denunciats iVISTA la proposta de l'Instructor de l'expedient, aquesta Alcaldia HA RESOLT:

Primer: ESTIMAR el recurs de reposició interposat pel Sr. SIMLN CALSINACOMORERA contra la resolució de l'Alcaldia de data 22.10.2001, deixant sense efectel'expedient sancionador número 3.953, amb arxiu de les actuacions.

Segon: NOTIFICAR la present resolució a l'interessada amb indicació dels recursosque procedeixen.

Ho mans i signa en Sr. Alcalde en la data abans esmentada.

Davantmeu:



DECRET

A Llançà, catorze de gener de dos mil dos.

VIST el recurs de reposició formulat pel Sr. SIMON CALSINA COMORERA, registraten aquestes dependències en data 27.11.2001, registre d'entrades núm. 5832, contra laresolució de l'Alcaldia de data 22.10.2001, per la qual s'imposava una sanció perinfracció dela normativa de seguretat viària, corresponent al' expedient sancionadornúmero 3.989.

RESULTANT que el recurrent basa la seva reclamació al.legant que va estacionar elvehicle en un aparcament de minusvàlids en un moment que parlava amb uns conegutsperò sense deixar de vista el seu cotxe per si es produia una necessitat d'ús del' aparcament, cosa que no va succeir.

ATESOS els antecedents obrants al'expedient en relació amb els fets denunciats iVISTA la proposta de l'Instructor de l'expedient, aquesta Alcaldia HA RESOLT:

Primer: ESTIMAR el recurs de reposició interposat pel Sr. ANGEL MARTÍNEZNEGRE contra la resolució de l'Alcaldia de data 22.10.2001, deixant sense efectel'expedient sancionador número 3.989, amb arxiu de les actuacions.

Segon: NOTIFICAR la present resolució a l'interessada amb indicació dels recursosque procedeixen.

Ho mans i signa en Sr. Alcalde en la data abans esmentada.



DECRET

A Llançà, catorze de gener de dos mil dos.

VIST el recurs de reposició formulat peL Sr. ANGEL MARTÍNEZ NEGRE registrat enaquestes dependències en data 27.11.2001, registre d'entrades núm. 5830, contra laresolució de l'Alcaldia de data 22.10.2001, per la qual s'imposava una sanció perinfracció deIa normativa de seguretat viària, corresponent a l'expedient sancionadornúmero 3.972.

RESULTANT que el recurrent basa la seva reclamació al.legant que el presentexpedient guarda relació amb l'expedient 3.920 i es tracta d'una duplicitat de denúnciapel mateix fet

ATESOS els antecedents obrants a l' expedient en relació amb els fets denunciats iVISTA la proposta de l'Instructor de l'expedient, aquesta Alcaldia HA RESOLT:

Primer: ESTIMAR el recurs de reposició interposat pel Sr. ANGEL MARTÍNEZNEGRE contra la resolució de l'Alcaldia de data 22.10.2001, deixant sense efectel'expedient sancionador número 3.972, amb arxiu de les actuacions.

Segon: NOTIFICAR la present resolució a l'interessada amb indicació dels recursos
que procedeixen.

Ho mans i signa en Sr. Alcalde en la data abans esmentada.
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"D E e RE T.- A la vila de Llançà, a quinze de gener de dos mil dos.

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 bricats."

VIST l'expedient incoat per JUAN PUERTOLLANO OLMO per a l'obertura d'una
FUSTERIA D'ALUMINI al carrer La Bateria, núm. 45,

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

DECRETO:

Primer.- ATORGAR llicència d'OBERTURA I FUNCIONAMENT d'una FUSTERIA
D'ALUMINI al carrer La Bateria, 45, a favor de JUAN PUERTOLLANO OLMO 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.
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� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPDRDÀ)

DEC RET .

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

VIST l'expedient iniciat sobre la legalitat urbanística per les obres efectuades a la finca del
carrer Cau del Llop, núm. l, el titular del qual n'és DIEGO ZAFRA ORTEGA,

ATÈS que en data 19.1l.2001 per Decret d'alcaldia s'ordenava al Sr. DIEGO ZAFRA
ORTEGA per tal que procedis a retirar els elements instal.lats sense llicència fins a deixar
lo al seu estat original,

ATÈS que en data d'avui no consta que s'hagi procedit a l'esmentada retirada, per tot això,
aquesta Alcaldia HA RESOLT:

PRIMER.- COMMINAR al Sr. DIEGO ZAFRA ORTEGA 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 Cau
del Llop, l, es procedirà subsidiàriament a l'execució dels treballs pels Serveis Tècnics
Municipals, per la qual cosa s'assenyala el dia 14 de febrer a les 10 del matí.

SEGON.- Comunicar aquest Decret a tots els interessats en l'expedient.

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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"D E e RE T.- A la vila de Llançà, a vint-i-tres de gener de dos mil dos.

VIST l'expedient incoat per Antonia Duran Mauri en representació de FORN EBRE, S.L.
per a l'obertura d'una activitat de VENDA DE PA I PRODUCTES DE PASTISSERIA
al carrer Pilota, 15,

VISTA la certificació emesa pel Tècnic Director de les obres i VIST 1'informe emès per
l'Enginyer Assessor Municipal,

DECRETO:

Primer.- ATORGAR llicència d'OBERTURA I FUNCIONAMENT d'una activitat de
VENDA DE PA I PRODUCTES DE PASTISSERIA al carrer Pilota, 15, a favor de
FORN EBRE, S.L. 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, is'adapten els seus annexos, aquesta activitat estarà
sotmesa a controls periòdics com a màxim cada 5 anys, per tal de verificar si la instal.lació i
l'activitat s' ajusten als aspectes d'emissions i mesures de prevenció contra incendis.

Ho mana i signa en Josep M. Salvatella i Suñer, Alcalde-President de l'Ajuntament de
Llançà, en el lloc i data al principi assenyalats, davant meu, el Secretari que certifico.=
Signatures: L'Alcalde-President.= Davant meu, El Secretari, rubricats."
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DE CRE T.-

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

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 9.298'76 €

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

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

VIST l'expedient incoat per Francesc Xavier Riera en representació de HOSTAL BERl,
S.c.P. per a la legalització d'una activitat d'ANNEX D'HOTEL al carrer La Creu, núm.
17,

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

DECRETO:

Primer.- ATORGAR llicència d'OBERTURA I FUNCIONAMENT d'una activitat d'
ANNEX D'HOTEL al carrer La Creu, 17, a favor d' HOSTAL BERl, S.C.P. 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.

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

A la vila de Llançà, a primer de febrer de l'any dos mil dos.

Atès que el fucnionari en propietat Belén Rodríguez Guillen està de baixa per malaltia,

aquesta Alcaldia
HARESOLT:

lr- NOMENAR al Sr. ALBERT BOADA i FELIU funcionari interí d'aquest

Ajuntament com a agutzil municipal, integrat a l'escala d'Administració General,

subescala subaltern, fins que el funcionari en propietat -Belén Rodríguez Guillen -es

reincorpori.

2n . NOTIFICAR la present resolució a l'interessat, el qual haruà de prendre possessió

del seu càrrec en el termini màxim d'una setmana, des de la data de rebuda la notificacó,

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.

Av. Europa núm 37 Ti I 97, .
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D E e RE T.-

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

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

aquesta Alcaldia HA RESOLT:

1.- ÀREA D'HISENDA:

A proposta del Regidor Delegat d'Hisenda

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

es detallen:

- Pressupost Ajuntament 1.318' 17 €

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
l

SECRETARI
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DECRET
A la vila de Llançà, a sis de febrer de l'any dos mil dos.

En virtut del que disposen les Bases aprovades per la Comissió de Govern, en data 12

vde nOovembre de l'any 2001, que regeixen el concurs-oposició pel sistema de

promoció interna, per a la provisió d'una plaça de Caporal de la Policia Local de

LLançà i vistes les instàncies per prendre part a les proves, HER E S OLT :

Primer.- APROVARIa següent llista:

aspirants admesos: Sr. José Julio Bernardo Hita

Sr. Francisco Romero i Torrescusa

aspirants exclosos: cap

Segon.- DESIGNAR el Tribunal Qualificador dels exercicis, el qual estarà compost per

les següents persones:

PRESIDENT Titular:
Suplent:

Sr. Josep M. Salvatella i Suñer

Sr. Pere Vila i Fulcarà

MEMBRES DE LA CORPORACIÓ DESIGNATS PER L'ALCALDIA

Titulars: Sr. Jaume Coll i Solà
Sr. Francesc Fàbrega i Bosch

Sr. Josep Serradell i Pacareu

Sr. Víctor Pagès i Giralt
Suplents:

FUNCIONARIS DE CARRERA DESIGNATS PEL PRESIDENT DE LA CORPORACIÓ

Titulars:
Suplent:

Sra. Anna Ribas i Bardera
Sra. Maria Pi i So 1er

REPRESENTANT DE L'ESCOLA DE POLICIA DE CATALUNYA

Titular:
Suplent:

Sr. Joan Romero i Calero

Sr. Francesc Rojo i Ratera

REPRESENTANT DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE SEGURETAT CIUTADANA

Titular:

Suplent:
Sr. Josep Palousié i Vizcaya
Sr. Jordi Frau i Carreras
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CAP DE LA POLICIA LOCAL

Titular:

Suplent:
Sr. Jaume Simón i Argemir
Sr. Joan Carles Garcia Garcia

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 psicotèniques, Sr. Joan Carles Subirats i Baró

Proves de català, Sra Imma Trias i Pilsa

Tercer.- FIXAR com a data per a la constitució del Tribunal, el divendres, dia 15 de

març de 2002, a 16 hores, a la Casa Consistorial.

El primer dels exercicis serà el mateix divendres, dia 15 de març a 2/4 de 5 de la tarda.

El segon, tercer i quart exercicis tindran lloc el dilluns, dia 18 de març, 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 eilloc i data abans indicats, davant meu, el Secretari, que

certifico.
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"DECRET. - A la vila de Llançà, a vuit de febrer de dos mil dos.

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

VIST l'informe emès per l' Arquitecte Assessor municipal de data 05.02.2002 on fa constar

que s'ha realitzat una inspecció de la finca afectada per comprovar si s'han executat els
treballs als quals s'havia donat conformitat per Decret de data 12.12.2001, consistents en:

1. co1.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

ATÈS que aquests s'han realitzat de manera correcta, aquesta alcaldia HA RESOLT:

PRIMER. - AUTORITZAR el desprecintat i la retirada de la tanca de seguretat al voltant de
la finca.

SEGON.- RECORDAR als interessats, Srs. Miquel i Rafael Castelló Tortellà que resta

pendent d'aportar Projecte tècnic de les obres a realitzar signat per Tècnic competent, que
garanteixi la seguretat de l'immbole, segons requeriment de data 12.12.2002 pel qual es

donava un termini de dos mesos per la seva presentació.

TERCER. - Comunicar la present resolució als interessats.

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".
'

I Secretari
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DECRET.-

Atès que s'ha procedit a l'obertura d'expedient sancionador número 4327 per infraccions a
la vigent normativa de seguretat viària, la documentació del qual obra en els expedients
de referència.

Vistos els informes que obren a l'expedient:

Atès que el denunciat HISPAMER AUTO-RENTING SA va formular alleqacions en el
sentit que es tracta d'una empresa de lloguer de vehicles i que el vehicle denunciat el dia
que es va cometre la infracció va ser llogat a la persona que assenyala en el seu escrit.

Atès que per l'Instructor de l'expedient es va formular Proposta de Resolució en el sentit
de deixar sense efecte la denúncia per prescripció i procedir a l'arxiu del l'expedient pels
motius que consten en la pròpia proposta de resolució.

Aquesta Alcaldia

RESOL
DEIXAR sense efecte les denúncies de circulació número 4327 a nom de HISPAMER
AUTO-RENTING SA i que a tal efecte es procedeixi a l'arxiu del referits l'expedient.

Ho mano i signo a Llançà, vuit de febrer de dos mil dos.

Reyna!.
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DECRET.-

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

vigent normativa de seguretat viària, números 4215, 4324, 4444, 4445 i 4658, 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.

Atès que per l'Instructor dels expedients es va formular Proposta de Resolució

sancionadora, la qual va ser traslladada a cadascun dels denunciats per tal que aquest hi

presentessin les alleqacions i documents que creguessin convenients, en el termini de
deu dies hàbils a partir de la rebuda de la notificació de la proposta de resolució
sancionadora.

Atès que ha trascorregut l'anterior termini sense que els denunciats hagis presentat cap
al.legació o documentació.

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

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 4215,4324,4444,4445 i 4658.

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.
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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, vuit de febrer de dos mil dos.

alvatella i Suñer
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DECRET.-

Vistes les actuacions practicades en els expedients sancionadors números 3845, 4180 i

4493 la documentació dels quals obra als expedients de referència, no havent-se

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

mateix 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 denunciats pels fets descrits als expedients 3845, 4180 i

4493, que consten com a provats i que constitueixen infracció tipificada en base a la

normativa de seguretat viària.
SEGON.- Que l'import de la sanció 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, vuit de febrer de dos mil dos

Narcís Subirats i Reyna!alvatella i Suñer
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DECRET.-

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

vigent normativa de seguretat viària, números 3846 i 4101, 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.

Atès que per l'Instructor de l'expedient es va formular Proposta de Resolució en el sentit
de deixar sense �.fecte les denúncies i procedir a l'arxiu dels expediente pels motius que
consten en la pròpia proposta de resolució, la qual va ser traslladada als denunciats per
tal que aquests hi presentessin les alleqacions i documents que creguessin convenient,
en el termini de deu dies hàbils a partir de la rebuda de la notificació de la proposta de
resolució sancionadora.

Atès que ha transcorregut l'anterior termini sense que el denunciat hagi presentat cap
al.legació o documentació.

RESOL
DEIXAR sense efecte les denúncies de circulació número 3846 i 4101 i que a tal efecte
es procedeixi a l'arxiu dels referits l'expedients.

Ho mano i signo a Llançà, vuit de febrer de dos mil dos.
---

.....

Ho certifico

Ma Salvatella i Suñer Narcís Subirats Reynal.
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D E e RET .- A Llançà a onze de febrer de dos mil dos.

VIST l'expedient que es tramita a petició de Josep M. Gironella Carreras en

representació de LLANSÁ, S.A. per a la ''Instal.lació de 4 sitges per
emmagatzematge de feldspats" al paratge de Balleta, s/n,

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 Josep M. Gironella Carreras en representació de LLANSÁ,
S.A. llicència per a la "Iostal.lació de 4 sitges per emmagatzematge de feldspats" al

paratge de Balleta, s/n,

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 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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DE CRE T.-

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

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 916'96 €

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

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

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

Per resolució de l' Alcalde de data 07.11.2001 es decretava la suspensió com a mesura

cautelar, dels 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'observaven diferents alçades i variacions en les distribucions,
que no s'ajustaven al Projecte autoritzat per la Comissió de Govern de data 11.04.2000, a

l'ampar de la llicència municipal exp. 163/99.
En el mateix decret es requeria al promotor de l'obra perquè en el termini de dos mesos

legalitzes les obres realitzades a les ordenances d'edificació.

Per resolució de l' Alcalde de data 11.01.2002, s'ordenava al Sf. Angel Costa en

representació de ZARINA VACANCES, S.L. perquè en el termini màxim de vint dies
procedís a enderrocar la part construida sense llicència, consistent en ajustar les altures i les
distribucions segons projecte autoritzat, tota vegada que no s'havia aportat la documentació
demanada ni s'havien ajustat les obres a la legalitat.

Vista la documentació aportada per l'interessat en data 15.01.2002, i vist l'informe emès
per l' Arquitecte assessor municipal, del contingut literal següent:
"

El dia 6 de novembre vaig realitzar una inspecció a l'obra i vaig poder observar que s'estaven
realitzant obres que no es corresponien amb el projecte autoritzat.
El 9 de novembre es va comunicar a la promotora que tenien dos mesos per legalitzar les obres.
AI no presentar cap modificació de projecte i transcorreguts els dos mesos, es va realitzar un
decret on es donava el termini de 20 dies per a procedir a l'enderrocament de la part de l'obra no
autoritzada.
El dia 15 de gener, l'arquitecte va presentar uns plànols a escala 1/200 de l'immoble i
posteriorment el dia 5 de febrer ha presentat els mateixos plànols però a escala 1/100, sense
registre d'entrada.
Estudiats els plànols presentats i realitzada una inspecció en l'obra, cal destacar que no compleix
l'altura reguladôra màxima, surtint un sobre àtic fora de normativa, i que l'ocupació de la planta àtic
excedeix.

Planta àtic:

N° Bloc Superficie real SUperficie Autoritzada Superficie Pla Superficie
General excedida

Àtic 1 215,73 m2 188,59 m2
Atic2 50,09 m2 28,80 m2
Total 265,82 m2 217,39 m2 219,75 m2 48,43 m2

AI meu parer, procedeix realitzar una aturada de l'obra atès que la infracció és important.

Signat, L'arquitecte .- Ricard Fina Segura.
u
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Vistos els articles 254 i 255 del Decret legislatiu 1/1990 de 12 de juliol, pel que s'aprova la
refosa dels textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística, aquesta Alcaldia 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, per no

cumplir l' altura reguladora màxima, surtint un sobreàtic fora la normativa, i excedir en

l'ocupació de la planta àtic. Aquesta suspensió afecta a la totalitat de l'obra i per tant,
inclou així mateix els actes suspesos pel Decret de data 07.11.2001.

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

VACANCES, S.L, i a l'arquitecte director de l'obra, Sr. Joan de Anguera Bach, 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.

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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DECRET

A la vila de Llançà, a quinze de febrer de l'any dos mil dos.

No havent-se presentat reclamacions ni suggeriments durant el període
d'exposició pública contra l'acord adoptat per l'Ajuntament Ple en data de
disset de gener d 'enguany, d'aprovació inicial del pressupost municipal per a
l'exercici 2002, s'entén definitivament aprovat de conformitat amb l'article 150
de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals,
mitjançant publicació en el BOP o Tauler d'Anuncis de la Casa Consistorial,
junt amb la plantilla de personal.

A) PRESSUPOST DE L'ENTITAT

INGRESSOS DESPESES

Capítoll 2.212.686,16 Capítoll 1.800.969,61
Capítolll 180.303,63 Capítolll 1.303.216,43
Capítolill 1.090.533,46 Capítolill 172.298,52
CapítollV 787.926,87 CapítollV 619.779,31
Capítol V 63.707,28 Capítol V O
Capítol VI O Capítol VI 533.883,74
Capítol VII 87.146,76 Capítol VII O
CapítollX 416.686,38 CapítollX 408.842,93

- - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

TOTAL 4.838.990,54 4.838.990,54

B) PRESSUPOST PATRONAT MUNICIPAL DE TURISME

INGRESSOS DESPESES

Capítoll O Capítoll 57.224,84
Capítolll O Capítolll 94.680,44
CapítollV 154.910,34 CapítollV 3.005,06

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

TOTAL 154.910,34 154.910,34

C) PRESSUPOST CASAL MUNICIPAL DEL PENSIONISTA

INGRESSOS DESPESES

Capítoll O Capítoll 28.363,02
Capítolll O Capítolll 13.239,43
CapítollV 41.542,35 CapítollV O
Capítol V 60,10 Capítol V O

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

TOTAL
. 41.602,45 41.602,45
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D) PRESSUPOST MUSEU DE L'AQUAREL.LA

INGRESSOS DESPESES

Capítoll O Capítoll 20.560,14
Capítolll O Capítolll 19.702,07
Capítolill 5.409,11 Capítolill O
CapítollV 32.989,96 CapítollV O
Capítol V 1.863,14 Capítol V O

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

TOTAL 40.262,21 40.262,21

E) PRESSUPOST PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS

INGRESSOS DESPESES

Capítoll O Capítoll 25.459,22
Capítolll O Capítolll 44.766,16
Capítolill 2.404,05 Capítolill O
CapítollV 69.594,32 CapítollV 1.803,04
Capítol V 30,05 Capítol V O

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

TOTAL 72.028,42 72.028,42

F) DEDUCCIONS (aportacions Ajuntament a Patronats)

INGRESSOS DESPESES

CapítollV 269.256,81 CapítollV 269.256,81
- - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

TOTAL 269.256,81 269.256,81

G) PRESSUPOST GENERAL

INGRESSOS DESPESES

Capítoll 2.212.686,16 Capítoll 1.932.576,82
Capítolll 180.303,63 Capítolll 1.475.604,53
Capítolill 1.098.346,62 Capítolill 172.298,52
CapítollV 826.735,62 CapítollV 364.359,20
Capítol V 65.660,57 Capítol V O
Capítol VI O Capítol VI 533.883,74
Capítol VII 87.146,76 Capítol VII O
CapítollX 416.686,38 CapítollX 408.842,93

- - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

TOTAL 4.887.565,74 4.887.565,74
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H) MODIFICACiÓ de la plantilla de personal de la Corporació per a l'exercici
2002:

PERSONAL FUNCIONARI

1. PLACES DE NOVA CREACiÓ:

Escala d'Administració General:
Subescala administrativa
• Tècnic grau superior

1 plaça
• Auxiliar administratiu

1 plaça

Escala d'Administració especial:
Subescala serveis especials-Policia
• Guàrdies

1 plaça

2. PLACES A EXTINGIR

Escala d'Administració General:
Subescala administrativa
• Tècnic grau mig

1 plaça
• Grup E

1 plaça

Escala d'Administració especial:
Subescala serveis especials-Policia
• Guàrdies

1 plaça

PERSONAL LABORAL

PLACES DE NOVA CREACiÓ:

Àrea d'Obres, Urbanisme i Medi ambient
Secció obres
• Peons

2 places
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Àrea Joventut
• Auxiliar administratiu

1 plaça (mitja jornada)

I) Plantilla de personal aprovada per l'exercici 2002:

A) FUNCIONARIS

Nom de la plaça Grup Nivell Places Vacants

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

Escala d'Administració General
Subescala Tècnica
Tècnic grau superior A 24 1 1
Tècnic grau mig B 22 1

Subescala administrativa
Administratius C 18 4
Administratiu C 15 1

Subescala auxiliar
Auxiliar administratiu D 16 4 1

Subescala subalterna
Agutzil Ordenança E 8 1

Escala administració especial
Subescala tècnica
Delineant C 20 1

Subescala Serveis especials-policia
Sotsinspector C 22 1
Caporals D 15 3 1
Agents D 15 15 2

Subescala comeses especials
Recaptador C 18 1
Tècnic esp. Arxiver-bibliotecari C 18 1
Encarregat Brigada Obres C 17 1
Ajudant Escola E 8 1
Conserge Escola E 8 1
Agutzil Ordenança E 8 1

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

Registre d'Entitats Locals: 01170926



1M

@> AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

B) PERSONAL LABORAL FIX

Nom de la placa dedicació places vacants

Àrea ensenyament
Directora Llar d'Infants 100 1
Tècnica Llar d'Infants 100 1
Auxiliar Llar d'Infants 100 2

Àrea obres, urbanisme/ medi ambient
a) Secció obres
Oficial t" 100 3
Oficial2a 100 1
E lectri cista 100 2
Peó 100 7 2

b) Secció jardineria
Oficial 1a 100 1
Peó 100 2

c) Secció neteja
Netejadores 100 8

Àrea cu Itu ra

Auxiliar administrativa 100 1

Àrea joventut
Auxiliar administratiu 50 1 1

Àrea serveis administratius
Auxiliar administratiu 100 1

Àrea seguretat ciutadana
Auxiliar administratiu 100 1

C) PERSONAL EVENTUAL DE CONFIANÇA
Administratiu 100 1

D) PERSONALCONTRACTAT

Àrea seguretat ciutadana
Vigilants aparcament (3 mesos) 100 4 4

Àrea ensenyament
Auxiliar Llar d'infants (2 mesos) 100 1 1
Auxiliar Llar d'infants (10 mesos) 50 1 1
Directora Casal d'Estiu (2,5 mesos) 100 1 1
Monitors Casal 100 13 13
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Àrea cultura
Professora punta coixí 10 1

Àrea joventut
Monitor natació (2 mesos) 50 1 1

Àrea obres i urbanisme
Peons (4 mesos) 100 3 3

Àrea Hisenda
Notificador recaptació (9 mesos) 100 1 1
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DEC RET .- A la vila de Llançà, a divuit de febrer de dos mil dos.

VIST l'informe emès per la Policia Local on es fa constar que al carrer Magallanes
davant de l'obra que realitza el Sr. Joaquim Clausells Pernal s'ha envait la via pública
amb material d'obra i restes de runa, aquesta Alcaldia HA RESOLT:

REQUERIR al Sr. JOAQUIM CLAUSELLS PERNAL perquè en el termini màxim de
DEU DIES deixi la via pública dels carrer Magallanes ben sanejada i sense restes de
runa de l'obra que està realitzant a la seva vivenda.

ADVERTIR al Sr. Joaquim Clausells Pernal que en cas de no donar compliment al

requeriment abans esmentat, s'efectuaran els treballs per part dels Serveis Tècnics

municipals mitjançant el sistema d'execució subsidiària.

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

Llançà, en eilloc i data al principi assenyalat, davant meu, el Secretari que certifico.
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"DECRET.- A la vila de Llançà, a dinou de febrer del dos mil dos.

VIST l'informe emès per la Ponència Tècnica Comarcal en sessió celebrada el dia 14 de

febrer de 2002, en tràmit de qualificació de la sol.licitud de llicència municipal incoada per

COMERCIAL PRECAL, S.L. per al canvi de titularitat i reformes d'un SUPERMERCAT a

l'Av. Pau Casals, 13 de Llançà, segons el qual hom procedeix a qualificar l'esmentada

activitat com a potencialment molesta, informant-la favorablement, aquesta Alcaldia,

DECRETA:

Primer.v CONCEDm a COMERCIAL PRECAL, S.L., llicència d'instal.lació per

portar a terme les reformes d'un SUPERMERCAT a I'Av. Pau Casals, 13.

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

- Les assenyalades pels tècnics municipals i les del projecte.

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

comprovació favorable.

Per obtenir aquesta acta el peticionari haurà de soLlicitar de l'Ajuntament que efectui

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

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

mateixes a la llicència que les ampara.

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

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

que certifico. L'ALCALDE. Davant meu, El Secretari, Rubricats.

L'ALCALDE
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DEC RET .- A la vila de Llançà, a dinou de febrer de dos mil dos ..

VIST l'expedient que es tramita per infracció urbanística per les obres que es realitzen al
carrer Sant Genís i Les Aigües, el promotor de les quals n'és el Sr. Santiago Seisdedos

Santos,

ATÈS que per Decret d'aquesta Alcaldia de data 21.12.2001 es varen suspendre els actes

d'edificació esmentats, ja que segons l'Arquitecte municipal es realitzaven obres
consistents en augment d'alçada de l'estructura en trenta centímetres, i per tant, infringint
l'article 23 del Pla General aprovat definitivament el 02.06.1993, pel que fa a ''Normes

aplicables al tipus d'ordenació d'edificació aïllada ". Així mateix, s'exigia l'aportació del

projecte executiu,

ATÈS que mitjançant escrit registrat en aquestes dependències en data 15.01.2002 el Sf.

Santiago Seisdedos Santos va presentar documentació tècnica i es demanava l'aixecament
de la suspensió dels actes d'edificació,

VIST l'informe de l'Arquitecte municipal del dia 24.01.2002, fent constar que s'ha

presentat el projecte executiu modificat i plànols que adequen les altures de l'edifici a

ordenances,

ATÈS que en el propi informe s'indica que resten pendents d'executar els treballs
d'inutilització d'una part de la superficie de la planta baixa,

Per tot això, aquesta Alcaldia HA RESOLT:

PRIMER- AIXECAR la suspensió disposada per Decret d'Alcaldia de data 21-12-2001 i

REQUERIR al Sf. Santiago Seisdedos Santos, promotor deIs actes d'edificació del carrer

Sant Genís i Les Aigües, perquè en el termini de QUINZE DIES procedeixi a ajustar
l'alçada de l'estructura al projecte presentat i ajustat a les normes i a omplir de terres i a

inutilitzar l'espai de la planta baixa.
.

SEGON. - APERCEBRE al promotor que transcorregut aquest termini sense haver executat

les obres, se'l tomarà a requerir perquè executi el que s'ordena en l'apartat anterior, amb
l'advertència que de no realitzar-ho, ho portarà a terme l'Ajuntament amb despeses al seu

càrrec, per conducte d'execució subsidiària.

TERCER- Realitzats els treballs requerits i previ informe de l'Arquitecte municipal, es

procedirà si escau, a autoritzar la continuació de les obres ajustades a planejament.

Ho mana i sig a en Josep M. Salvatella i Suñer, Al

L.d�ç.à;--en-eillo i data al principi assenyalats, dava

���AM�

/'
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DEC RET .- A la vila de Llançà, a dinou de febrer de dos mil dos.

VIST l'expedient que es tramita a petició de REPSOL BUTANO" S.A. per instal.lació
d'un DIPOSIT PER A L'EMMAGATZEMATGE I DISTRIBUCIO DE G.L.P. a l'Av.
l'Argilera, 1.

ATÈS que reiteradament s'ha sol.licitat documentació complementària sense que aquesta
s'hagi aportat (en dates 1l.05.2001 i 19.06.2001), consistent en:

1. Justificar la titularitat mitjançant escriptura pública, contracte de lloguer o

autorització expressa de l'indret on es vol instal.lar l'esmentat dipòsit.
2. Efectuar el dipòsit previ de les taxes municipals que pugen a 276,47 Euros.
3. Fotocòpies escriptures constitució societat.
4. Fotocòpia N.I.F. de la societat.
5. Fotocòpia assegurança responsabilitat civil en el moment de posar en

funcionament la instal.lació.
6. Col.locar la tapa que dona accés a la boca del dipòsit de tal manera que no

obstaculitzi l'entrada a la vivenda que es troba just al davant i no representi un

perill per les persones, coI.locant-la al nivell del terra sense sobresurtir.

ATÈS que la instal.lació es troba en funcionament sense la respectiva llicència municipal,

ATÈS que l'expedient es troba paralitzat per causa imputable al sol.licitant i vist l'article 92

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:

REQUERIR a REPSOL BUTANO, S.A. perquè en el termini de TRES MESOS aporti la
documentació assenyalada anteriorment advertint-lo que transcorregut aquest termini
s'acordarà l'arxiu de les actuacions.

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

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

ti

/
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DE CRE T.-

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

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 5.290'05 €

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

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

D'acord amb l'informe emès per l'Enginyer Assessor Municipal en data 24.09.2001, 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 Jaume I, 4, 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 Jaume I, 4, 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."

L'ALCAlDE .J#. El Se etari

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

Registre d'Entitats Locals: 01170926

DECRET

No havent-se formulat reclamacions ni al.legacions contra el Projecte
d'urbanització de la vorera, des de l'Avda. Reina Fabiola fins al carrer La

Coma i altres, segons certificació del Secretari de la Corporació,
l'aprovació inicial de l'esmentat projecte queda elevada a definitiva, de

conformitat amb l'acord de l'Ajuntament Ple de data 7 de gener d'enguany.

Llançà, 26 de febrer de 2002

L' ALCALDE

Josep M. S vatella i Suñer

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



..

� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORD')

DECRET.-

Vistes les actuacions practicades 'en els expedients sancionadors números 4095, 4261,
4426, 4449, 4450, 4661, 4702, 4760, 4680, 4952 la documentació dels quals obra als

expedients de referència, no havent-se presentat aLlegacions dins del termini concedit, i

resultant provats els fets descrits en el mateix 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 denunciats pels fets descrits als expedients 4095, 4261,
4426, 4449, 4450, 4661, 4702, 4760, 4680, 4952 , que consten com a provats i que
constitueixen infracció tipificada en base a la normativa de seguretat viària.

SEGON.- Que l'import de la sanció 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, ht 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, vint-i-cinc de febrer de dos mil dos

Narcís Subirats i Reynal.
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AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALT EMPORDÀ)

DECRET.-

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

vigent normativa de seguretat viària, números 3386, 4207, 4329, 4427, 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:

Atès que per l'Instructor dels expedients es va formular Proposta de Resolució

sancionadora, la qual va ser traslladada a cadascun dels denunciats per tal que aquest hi

presentessin les alleqacions i documents que creguessin convenients, en el termini de
deu dies hàbils a partir de la rebuda de la notificació de la proposta de resolució
sancionadora.

Atès que ha trascorregut l'anterior termini sense que els denunciats hagis presentat cap

aLlegació o documentació.

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 3386,4207,4329 i 4427

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.
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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, vint-i-cinc de febrer de dos mil d

Narcís Subirats Reynal.Ivatella i Suñer

_/'
/'
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� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

"D E CRE T.- A la vila de Llançà, a vint-i-set de febrer de dos mil dos.

D'acord amb l'informe emès per l'Enginyer Assessor Municipal en data 18.02.2002, així
com l'informe emès per la Direcció General d'Emergències i Seguretat Civil, Brigada de
Girona del Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya, en relació amb el canvi
de titularitat d'un SUPERMERCAT al Carrer Cabrafiga, 22, del qual n'és titular
MIQUEL ALIMENTACIÓ GRUP, S.A.,

DECRETO:

ATORGAR llicència municipal per l'OBERTURA I FUNCIONAMENT d'un
SUPERMERCAT al Carrer Cabrafiga, 22, el titular de la qual n'és MIQUEL
ALIMENTACIÓ GRUP, S.A. pel fet d'haver-se complert els requisits i adoptat les mesures

correctores proposades.

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

Reglament general de desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció
integral de l'administració ambiental, i s'adapten els seus annexos, aquesta activitat estarà
sotmesa a controls periòdics com a màxim cada 5 anys, per- tal de verificar si la instal.lació i
l'activitat s'ajusten als aspectes d'emissions i mesures de prevenció contra incendis.

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

Llançà, en el lloc i data al principi assenyalats, davant meu, el Secretari que certifico.=
Signatures: L'Alcalde-President.= Davant meu, El Secretari, rubricats."
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� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

DECRET.- A la vila de Llançà, a quatre de març de dos mil dos.

VISTA la proposta de l'Instructor dels expedients sancionadors en matèria de trànsit que a

continuació s'esmenten.

A'fESES les actuacions administratives que consten als expedients sancionadors números

813, 821, 3489, 3832, 4183, 4184, 4216, 4219, 4222 i 4304, per infracció de la normativa de

trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària que s'han incoat per les corresponents
denúncies de caràcter obligatori i que han estat formulades per agents del cos de policia local
d'aquest Ajuntament.

ATÈS que les notificacions d'incoació d'expedient sancionador es van trametre al denunciats

per correu certificat amb avís de rebuda.

ATÈS que el servei de Correus va retornar les notificacions pel motiu que aquestes després
de romandre el temps legal a la llista de correus, els denunciats no va anar a recollir la
notificació.

ATÈS que en data 9 de novembre de 2001 es va trametre edicte de notificació per a la seva

publicació al BOP.

ATÈS fins aquesta data i per motius tècnicsn no ha sortit publicat l'edicte, la qual cosa

comporta que els expedients al principi esmentats hagin prescrit a tots els efectes.

Per tot això, aquesta Alcaldia HA RESOLT:

DEIXAR sense efecte els expedients de denúncia de circulació número 813, 821, 3489, 3832, 4183,
4184, 4216, 4219, 4222 i 4304 i que a tal efecte es procedeixi a l'arxiu dels referits expedient pels
motius exposats.

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.

o

. Salvatella i Suñer /Signat: Narcis Subirats i Reynal.
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� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

D E e RET .- A Llançà a cinc de març de dos mil dos.

VIST l'expedient que es tramita a petició de DANIELLE LAMBERT VERMEIREN

per a l'adaptació a la normativa i canvi de titularitat d'unBAR a l'Av. Reina Fabiola,
16,

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 DANIELLE LAMBERT' VERMEIREN llicència

d'Instal.lació d'un BAR a I'Av. Reina Fabiola, 16.

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 FUNCIONAMENT

DE L'ACTIVITAT.

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

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

Signatures: L'Alcalde-President; davant meu, El Secretari, rubricats.
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� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

DEC RET .- A Llançà a cinc de març de dos mil dos.

VIST l'expedient que es tramita a petició d'INES GÓMEZ RAMOS per a l'adaptació a

la normativa d'un BAR al carrer El Colomer, 23,

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 INES GÓMEZ RAMOS llicència d'Instal.lació d'un BAR

al Carrer El Colomer, 23.

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 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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"D E CRET- Ala vila de Llançà, a cinc de març de dos mil dos.

D'acord amb l'informe emès per l'Enginyer Assessor Municipal en data 04.03.2002, així
com l'informe emès per la Direcció General d'Emergències i Seguretat Civil, Br-igada de
Girona del Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya, en relació amb el canvi
de titularitat d'un SUPERMERCAT al Carrer Bernat Metge, 14, del qual n'és titular
AUTOSERVEI CARME, S.C.P.,

DECRETO:

ATORGAR llicència municipal per l'OBERTURA I FUNCIONAMENT d'un
SUPERMERCAT al Carrer Bernat Metge, 14, el titular de la qual n'és AUTOSERVEI
CARME, S.C.P., pel fet d'haver-se complert els requisits i adoptat les mesures correctores

proposades.

CONDICIONANTS:

1.- Caldrà protegir els quadres elèctrics amb una tapaper evitar la seva manipulació.
2.- S'haurà de deixarunpaslliure d'un metre d'amplada minimaalspassadissos.

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

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

integral de l' administració ambiental, is'adapten els seus annexos, aquesta activitat estarà
sotmesa a controls periòdics com a màxim cada 5 anys, per tal de verificar si la instaLlació 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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AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

Registre d'Entitats Locals: 01170926

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

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

finques rústiques situades al paratge Buqué, polígon 3 parce.les 50 i 51, estan plenes de

malesa, la qual cosa representa un gran perill i rise d'incendi.

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

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

condicions de seguretat, salubritat i ornat públic.

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

HARESOLT:

REQUERIR al Sr. PERE ROS VILANOVA, perquè en el termini màxim de QUINZE
DIES procedeixi a netejar els terrenys situats al paratge de Buqué, polígon 3 parceLles
50 i Sl.

ADVERTIR al Sr. PERE ROS VILANOVA, 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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� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

DECRET.- A la Vila de Llançà a set de març de dos mil dos.

Atès que s'ha procedir a l'obertura expedients sancionadors números 2587, 3600, 3839, 4049, 4050, 4094,
4148, 4214, 4258, 4265, 4307, 4308, 4330, 4332, 4442, 4452, 4481 i 4755, per infracció a la vigent
normativa de seguretat viària, la documentació dels quals obren als expedients de referència.

ATÈS que en el Butlletí Oficial de la Província de Girona número 21 de data 30/01/02 ha aparegut publicat
l'edicte de notificació de la incoació del referit expedient, ja que la notificació no es va poder dur a terme

personalment, bé perquè es desconeix el domicili actual del denunciat, bé per absència d'aquest en el moment
de la notificació a bé la notificació va estar retornada pel servei de Correus.

No havent-se presentat al-legacions dins del termini concedit, i resultant provats els fets descrits en el mateix
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 denunciats pels fets descrits als expedients 2587, 3600, 3839, 4049, 4050,
4094,4148,4214,4258,4265,4307,4308,4330,4332, 4442, 4452, 4481 i 4755, que consten com a provats
i que constitueixen infracció tipificada en base a la normativa de seguretat viària.

SEGON.- Que l'import de la sanció 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 del20 % 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 matricula 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 mana i signa en Josep M. Salvatella i Suñer, Alcalde-President de l'Ajuntament de Llançà, en el lloc i
data al principi asse alats, davant meu el Secretari, que certifico.

,�AM�,z.,L'Alcalde-Pr'e� . .,A

<t

Signat: Josep M. S vatella i Suñer Signat: Narcís Subirats i Reynal.
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DECRET.- A la Vila de Llançà a onze de març de dos mil dos.

Atès que s'ha procedit a l'obertura expedients sancionadors números 5320, 5321, 5503 i 5603, per infracció a

la vigent normativa de seguretat viària, la documentació dels quals obren als expedients de referència.

No havent-se presentat al·legacions dins del termini concedit, i resultant provats els fets descrits en el mateix
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 denunciats pels fets descrits als expedients 5320, 5321, 5503 i 5603 , que
consten com a provats i que constitueixen infracció tipificada en base a la normativa de seguretat viària.

SEGON.- Que l'import de la sanció 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 del20 % 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 matricula 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 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.

..

� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ IALTEMPORDÀ)

//
Signat: Narcís Subirats i Reynal.
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DECRET.- A la Vila de Llançà, a dotze de març de dos mil dos.

VIST el recurs de reposició interposat pel Sr. Angel Costa Argelés actuant en nom i

representació de la societat ZARINA VACANCES, S.L. registrat en aquestes
dependències municipals en data 19.02.2.002 (Registre d'Entrades núm. 969) contra el
Decret de l'Alcaldia del dia 15.02.2002 pel qual es suspenia les actes d'edificació que es

realitzaven al carrer Andorra núm. 4.

RESULTANT que el recurrent basa el seu recurs esencialment:
a) Nul.litat del Decret de ple pret, per prescindir total i absolutament del

procediment administratiu, tota vegada que per acordar la demolició de les
obres, ha d'anar precedida del corresponent expedient d'infracció urbanística
amb nomenament d'Instructor i Secretari.

b) Nul.litat del Decret per crear indefensió. Al no existir Plec de càrrecs, el
recurrent no pot defensar-se.

c) Infracció del principi de proporcionalitat. L'infracció que se l'imputa correspont
a la planta àtic o sobreàtic i no a la resta de l'obra.

d) Neguen la versió dels fets tal com s'exposen. No existeix una planta sobreàtic,
sino que es tracta d'una planta àtic, però que en cap cas es tracta d'una planta
més. A més no s'ha tingut en compte que el solar es major del inicialment
previst, per la qual cosa la posible infracció es menor. Així mateix, l'informe
municipal es contempla com a cobertes les dues escales de la planta àtic, quant
en els plànols presentats figuren aquestes escales descobertes i per tant, no

computen com edificables. Tampoc s'ha tingut en compte el principi de
proporcionalitat ni la poca quantia de la infracció ja que la infracció es tracta de
48 rn2. sobre un total d'obra de 1.200 rn2., circumstància que no justifica el paro
total de l'obra i a més, la major superficie del solar fa que no existeixi cap
infracció i en cas d'existir, es mínima.

e) S'ha d'aplicar el principi de proporcionalitat d'acord amb el que assenyala la
jurisprudencia quant diu que "estos principios operan tambièn para los
supuestos en que el ser una parte de un todo mayor que sí es legalizable, en

cuyo caso no procede la demolición" en els supòsit que la disconformitart de lo
construït amb la normativa urbanística sigui d'escasa entitat.

f) L'obra ja ha estat legalitzada per l'Ajuntament i aquest no pot anar contra els
seus propis actes. Amb la concessiò de pròrroga de llicència no es va considerar
greu la infracció i es va considerar a la vegada que era legalitzable i per això va

concedir-se la pròrroga. Si l'Ajuntament abans va aprovar i consentir, no pot
tampoc anar contra els seus propis actes.

VIST l'informe que sobre el particular ha emès per l'Arquitecte Asesor municipal.

ATÈS que d'acord amb el que determina 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 (art. 184 del TRLS) amb el transcurs dels dos mesos atorgats concedits
sense que s'hagi sol.licitat llicència, o en altre cas, sense que s'hagin ajustat les obres a

la legalitat, subsegueix l'ordre d'enderrocar el que s'ha construït ilegalment per restituir
la realitat fisica a l'estat en que es trovaba abans de produir-se la transgresió.

Av. Europa, núm. 37 - Tel. 9723801 81 - Fax 972 381258 - 17490 LLANÇÀ - e-mail: lIanca@lIanca.net
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ATÈS que el procediment descrit en l'apartat anterior es compatible i diferent, de la

imposició de sancions als responsables, prèvia la tramitació del corresponent expedient
sancionador amb nomenament d'instructor i secretari, d'acord amb el que determina
l'article 51.1 del Reglament de Disciplina urbanística.

ATÈS que l'ordre de suspensió d'obres que es realitza sense llicència o sense ajustar-se
a ella, es tracta d'un acte merament cautelar, dirigit a l'interessat a que pugui justificar
o rectificar una actuació per la qual cosa s'ha l'hi atorga un termini de dos mesos i per
tant no es produeix indefensió.

ATÈS que el decret de suspensió del dia 14.02.2001, a més d'afectar la planta àtic
també inclou els afectes de la suspensió decretada el 7.11.2001(diferències en alçades i
variacions en les disitribucions no ajustedes a projecte) sense que fins la data hagi
aportat la documentació necesaria i ajustat les obres a la realitat. A mes s'han detectat
diferències en la distància a la paret mitjera d'una de les façanes i consequenment va

considerar-se necessari la suspensió total per aclariment de la situació.

ATÈS que les escales que figuren en el projecte es consideren cobertes d'acord amb
l'informe tècnic municipal.

ATÈS que no consta documentat que la parceLla sigui més gran que la que descriu el

plànol topogràfic obrant al'expedient.

ATÈS que en l'informe de l'Arquitecte assessor fa constar:

"Personado en la obra a fin de constestar los aspectos del recurso de reposición que
entiendo son de mi competencia, he comprobado el exceso de altura. También he

comprobado que el sótano construido es distinto al que figura en los segundos planos
que el arquitecto director dejó en esta oficina técnica sin firmar y sin entrada de

registro y por último, la escalera del bloque mayor se ha modificado y está a cuatro

metros de distancia de la medianera y debería de estar a 4,50 m.
"

"Realizada una nueva visita a la obra se ha comprobado que en el edificio situado a

cota inferior, las infracciones son varias y afectan a todas las plantas, mientras que en

el edificio sito en la calle Andorra la infracción importante se limita al ático ypor ello
mi parecer es que puede seguir trabajando en las plantas inferiores de este edificio.

"

ATÈS que per considerar el principi de proporcionalitat i de poca quantia a que fa
referència el recurrent ha tenir-se en compte el que determinen els articles 254 i 255 del
Decret legislatiu 1/1990 (185.2 i 184.3 TRLS) quant diuen que l'enderrocament es una

mesura obligada si no es pot legalitzar l'obra. Per tant s'ha d'entendre que es la norma

urbanística la que determina i concreta les actuacions que s'ajusten a la legalitat i no el

principi de proporcionalitat.

ATÈS que es l'expedient sancionador el que determina la gravetat de la infracció i quin
procediment es tramita amb independència de la suspensiò d'obres.
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ATÈS que l'atorgament de llicència d'obres es fa en base a si la documentació
presentada s'ajusta a la normativa urbanística i que la pròrroga de la llicència parteix del
mateix principi i en cap cas legalitza una infracció comesa, que de produir-se, hi ha un

termini de quatre anys per exigir-ne el compliment de la legalitat, abans de produir-se la
seva prescripció.

Aquesta Alcaldía HA RESOLT:

Primer: PRENDRE EN CONSIDERACIÓ parcialment el recurs de reposició formulat

pel Sr. Angel Costa Argelés en representació de ZARINA VACANCES, S.L., contra el
Decret de l'Alcalde de data 15.02.2002 pel qual es suspenen els actes d'edificació al
carrer Andorra núm. 4 is'AIXECA la suspensió d' obres al'edifici menor situat al
carrer Andorra, planta sótan, planta baixa i planta pis.

Segon: NO PRENDRE EN CONSIDERACIÓ la part de les al.legacions formulades en

el recurs de reposició del Sr.Angel Costa Argelés en representació de ZARINA
VACANCES, S.L., contra el Decret de l'Alcalde de data 15.02.2002 que fan referència
al procediment de l'expedient, indefensiò de l'administrat, principi de proporcionalitat i

que l'obra ja estava legalitzada amb la concessió de pròrroga de llicència, per
considerar:

a) El procediment de suspensio es compatible i diferent de la tramitació de
l' expedient sancionador.

b) Els actes de suspensió es una mesura cautelar que no produeixen indefensió, tota

vegada que l'interessat té un termini de dos mesos per justificar la legalitzaciò
de l'obra.

c) És la normativa urbanística la que determina quant l'enderrocament es una

mesura obligada i no el principi de proporcionalitat al.legat.
d) La pròrroga de llicència, en cap cas legalitza una infracció.

Tercer: DESESTIMAR la part del recurs de reposició formulat pel Sr.Angel Costa
Argelés en en representaciò de ZARINA VACANCES, S.L. contra el Decret de
l'Alcalde de data 15.02.2002 pel qual es suspenen els actes d'edificació de la planta àtic
de l'immoble menor situat all carrer Andorra, núm. 4, així com els actes d'edificació de
tot l'immoble gran amb accés des del carrer Priorat, i per tant es ratifica la suspensió
d'obres pels raonament abans esmentats en la part expositiva del present decret per
quant:

a) Sobre la planta àtic sobresurt una coberta amb excés d'altura.

b) Es considera que les escales que figuren en el projecte son cobertes.
c) No consta que la parcel.la sigui més gran de la que figura en el plànol topogràfic

de l'expedient.
d) S 'han comprovat diferències en la superficie construïda de la planta sótano que

no s'ajusta a la normativa urbanística així com tampoc es respecta la separació
de la façana de totes les plantes edificades on hi ha les escales del bloc més gran.

59
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Quart: MANIFESTAR la conveniencia que la documentació a presentar on es

contemplin totes les modificacions introduïdes i que resultin ajustades a normativa

s'incloguin en un text refòs del projecte.

Ho mana i signa el Sr. Josep M. Salvatella i Suñer, Alcalde de l'Ajuntament de Llançà,
en ellloc i data al principi assenyalat, davant me 1 Seeœtari que certifico-
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DECRET

Llança, 15 de març de 2002

Vista la comunicació del Sotsinspector en Cap de la Policia Local de Llançà
del dia 13 de març d'enguany sobre les possibles negligències a descuits

comesos per l'Agent de la Policia local d'aquest Ajuntament, el funcionari

Sr. Mateo Mancera Peña arran de no haver fet ni una sola anotació en la

seva fulla de treball referent a cap controlo correcció d'infracció i tampoc
ha imposat cap denúncia, malgrtat haver tingut servei específic per

aquestes tasques i haver estat informat tot el cos de Policia mitjançant nota

interna de servei del dia 19.02.2002 i reunió del dia 22.02.2002.

De conformitat amb les atribucions que legalment tinc assignades,

DISPOSO:

Donar audiència al Sr. Mateo Mancera Peña, pel termini de 10 dies hàbils,
de conformitat amb allò que disposa l'article 54 deia Llei 16/1991, de 10 de

juliol, de les policies locals, 118 de la refosa en un text únic dels preceptes
de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció

pública aprovadapel Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre i 264.2 del

Reglament del personal al servei de les entitats locals, aprovat pel Decret

214/1990, de 30 de juliol, perquè davant aquesta Alcaldia pugui exercir per
escrit el vostre dret a defensa, al.legant a presentant les justificacions que

consideri pertinents.

El Secretari,

En dono fe
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D E e RE T.-

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

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 5.236'66 €

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

l'Ajuntament de Llançà, en eilloc i la data abans indicats.
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D E e RE T.-

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

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

aquesta Alcaldia HA RESOLT:

1.- ÀREA D'HISENDA:

A proposta del Regidor Delegat d'Hisenda

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

es detallen:

_ Pressupost Ajuntament 2.625'05 €

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

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

ATESES les actuacions administratives que consten als expedients sancionadors número 5303,
5304 i 5601 per infracció a la normativa de trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària

que s'han incoat per la corresponent denúncia de caràcter obligatori i que ha estat formulada per

agents del cos de policia local d'aquest Ajuntament.

ATÈS que les esmentades denúncies van estar degudament notificades a les persones responsables
de la infracció.

ATÈS que els denunciats/ades, van formular al·legacions i que una vegada traslladades aquestes als

agents denunciants, als efectes d'emetre informe, aquests l'han emès en el sentit que han trobat
conformes les al·legacions i en conseqüència rectifiquen les denúncies formulades,

VISTA la proposta de l'Instructor dels expedients,

Aquesta Alcaldia, HA RESOLT:

Deixar sense efecte les denúncies dels expedients sancionadors números 5303, 5304 I 5601 i que es

procedeixi a l'arxiu dels expedients.

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

a Salvatella i Suñer Narcís Subirats i Reynal
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DECRET. A la Vila de Llançà, a dinou de març del dos mil dos.

VISTA la proposta del Tribunal qualificador de les proves selectives realitzades

mitjançcant concurs - oposició pel sistema de promoció interna de data divuit de març

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

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

RESOLT:

Primer: NOMENAR el Sr FRANCISCO ROMERO i TORRESCUSA, Caporal de la

Policia local en pràctiques d'aquest Ajuntament, integrat a l'Escala d'Administració

Especial, subescala serveis especial, amb efectres de Ir d'abril de 2002.

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

específic de l'Escola de Policia de Catalunya.

Tercer: NOTIFICAR la resolució a l'interessat, el qual haurà de prendre possessió del
seu càrrec, i prestar el jurament o promesa legalment establers com a tràmit previ a

l'adquisició de la nova categoria de funcionari.

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

Davant meu,

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

VIST l'estat del procediment incoat per l' Ajuntament de Llançà, en virtut de Decret
d'Alcaldia de data 06.07.2000, per a l'adopció de mesures correctores en el Bar -

Cerveseria Indalo situat al carrer Ebre, núm. 12 d'aquest municipi, com a conseqüència de
les males olors originades per l'ús de la planxa i l'extractor de la cuina de l'establiment,
posades de manifest per la denúncia formulada per la Comunitat de Propietaris ''Ebre 10",
per l'afectació de determinats habitatges de l'immoble per les males olors abans
mencionades, segons les inspeccions tècniques efectuades pels serveis municipals, d'acord
amb l'article 45 de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, reguladora de la Intervenció Integral de
l'Administració ambiental, els resultats de les quals consten en les presents actuacions,

ATÈS que la mesura correctora inicialment proposada pels serveis tècnics municipals, que
consistien en la instal.1ació d 'un tub d'extracció d'aire des de la campana extractora fins
com a mínim un metre per sobre del sostre de l'edifici, no ha resolt el problema de
l'emissió de males olors en alguns habitatges de l'immoble, pel funcionament de la planxa i
l'extractor de la cuina del Bar, com s'acredita en l'informe emès per l'enginyer assessor

municipal Sr. Joan Coll Castelló, el dia 17.08.2000, en afirmar que "les mesures adoptades
fins ara no són suficients" i informant sobre la impossibilitat de "cuinar-se cap tipus
d'aliment a la cuina del bar, ni posar en funcionament l'extractor de la campana de la cuina,
fins no s'hagi trobat l'arrel del problema i s'hagin solucionat les deficiències".

ATÈS que l'Ajuntament de Llançà, una vegada acreditada l'emissió de males olors en els

habitatges de l'immoble situat al CI Ebre, nùm. 10, a resultes de la denúncia formulada per
la Comunitat de Propietaris, adoptà per Decret d'Alcaldia de 17.08.2000, com a mesura

provisional fins a la resolució del procediment per a l'adopció de mesures correctores, la

suspensió d'ús parcial de les instal.1acions del Bar-Cerveseria Indalo, exclusivament pel
que es referia a la planxa i extractor de la cuina.

ATÈS que en el mateix moment, els titulars de la llicència d'obertura i funcionament del
Bar-Cerveseria Indalo, foren requerits per a la.presentació en el termini de quinze dies d'un

Dictamen-Proposta del Tècnic Director de la instal.1ació del Bar, que donés solució
definitiva als problemes d'olors de l'establiment; requeriment que fou reiterat en virtut de
Decret d'Alcaldia de 09.07.2001, el qual desestimava les al.1egacions formulades per les
titulars de l'establiment, en relació a la suspensió d'ús parcial acordada per l' Ajuntament, i
que fins avui l'esmentat Dictamen-Proposta, no ha estat presentat al'Ajuntament, tot i el

temps transcorregut des de l'últim requeriment efectuat a les Sres. Ruiz-Garcia,

Per tot això, aquesta Alcaldia HA RESOLT:

PRIMER- REQUERIR de nou a la Sra. Encarnación Ruiz Garcia, titular del Bar
Cerveseria Indalo, situat al carrer Ebre, núm. 12, perquè en el termini màxim d'un mes

presenti de forma voluntària un Dictamen-Proposta redactat pel Tècnic Director de la
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Instal.lació, per a la resolució defmitiva del procediment iniciat per a l'adopcié.de.mesures
correctores al problema de les males olors originades per al funcionament de la planxa i
l'extractor de la campana de la cuina de l'establiment, en ús de la facultat inspectora o de
control municipal continuat sobre aquestes activitats.

SEGON. - En el seu defecte, i així se li adverteix, l'Ajuntament de Llançà procedirà a

l'execució subsidiària d'acord amb l'article 98 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
segons redacció donada per la Llei 4/1999, la qual consitirà en l'encàrrec d'una verificació
tècnica a l'Entitat Ambiental Col.laboradora ENCAT, juntament amb l'elaboració d'una
proposta de resolució definitiva per erradicar les emissions d'olors procedents de la cuina
del Bar-Cerveseria Indalo, amb incidència a determinats habitatges de l'immoble del
núm 1 O del carrer Ebre.

L'import per a l'elaboració d'aquesta verificació i proposta de resolució per part de
l'ENCAT, ascendirà aproximadament a 240,40 euros, sens perjudici de la liquidació
definitiva una vegada executada la verificació i proposta, essent a càrrec únic i exclusiu de
les titulars de la llicència municipal d'obertura i funcionament.

TERCER.- CONFIRMAR la suspensió d'ús parcial de les instal.lacions del Bar
Cervesaria Indalo, exclusivament, la planxa il'extractor de la campana de la cuina de
l'establiment, fins a la resolució definitiva del procediment incoat per l'Ajuntament per a

l'adopció de mesures correctores adients per al funcionament de l'activitat d'acord amb la
llicència municipal atorgada.

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.

El Secretari
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DECRET.- A la Vila de Llançà, a vint-i-dos de març de dos mil dos.

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

vigent normativa de seguretat viària, números 4224 i 4250, la documentació dels quals obra
en els expedients de referència.

Vistos els informes que obren en els expedients:

ATÈS que els denunciats van formular al·legacions i que una vegada traslladades a l'Agent
denunciant, aquest ha ratificat la denúncia formulada.

Atès que per l'Instructor dels expedients es va formular Proposta de Resolució sancionadora,
la qual va ser traslladada a cadascun dels denunciats per tal que aquest hi presentessin les

al·legacions i documents que creguessin convenients, en el termini de deu dies hàbils a partir
de la rebuda de la notificació de la proposta de resolució sancionadora.

Atès que ha transcorregut l'anterior termini sense que els denunciats hagis presentat cap
al·legació o documentació.

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 HA RESOLT:

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 4224, 4250.

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

Narcís Subirats Reynal.



AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

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

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

aquesta Alcaldia HA RESOLT:

1.- ÀREA D'HISENDA:

A proposta del Regidor Delegat d'Hisenda

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

es detallen:

- PressupostAjuntament 2.106'43 €

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

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

Davantmeu
��CRETARI

D E e RE T.-
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"DECRET.- A la vila de Llançà, a vint-i-set de març de dos mil dos.

Vist l'informe emès per l'Arquitecte Assessor municipal en relació amb les obres que
realitza l'empresa promotora 1150, S.A. al Bloc III de la Ctra. Port de la Selva, núm. 35,
del contingut següent:

"Existeix un problema de nivells que cal aclarir. El problema detectat és en principi que

l'edifici excedeix de l'altura permesa en uns cinquanta-cinc centimetres (11,50 + 0,55) i

per altra banda els nivells de les plantes pis no es corresponen amb els que consten en el

projecte aprovat, de manera que 1 'edifici s 'ha aixecat i els nivells dels forjats contruits no

corresponen alspresentats en elprojecte d'execució.

En el projecte existeix una secció en que es veu el mur de carretera i en relació amb ell el

nivell de la planta sobre els garatges delprimer projecte està en un extrem a 30 cm. sobre
el mur i en 1 'altre a 60 cm. sota la cota de 1 'extrem de la barana. Per això s 'ha edificat de
manera diferent a la que consta en el projecte aprovat i qualsevol modificacio que
s 'hagués realitzat en aquest projecte hauria de cumplir amb les ordenances del Pla
General en revisió.
Per tot, 1 'edifici que s 'està construint s 'ha aixecat en excés i no s 'adapta a les ordenances i

de moment no procedeix concedir la llicència sol.licitada sense que s 'hagi aclarit aquest
extrem i no pot continuar-se l'estructura de l'últimforjat.

"

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

PRIMER.- SUSPENDRE com a mesura cautelar, els actes d'edificació que està ralitzant la

promotora 1150, S.A. a la Ctra. Port de la Selva, 35, consistents en la construcció del
BLOC III d'habitatges, per no ajustar-se al projecte aprovat d'acord amb l'informe tècnic

transcrit anteriorment.

SEGON.- REQUERIR al Sr. Josep M. Infiesta Monterde en representació de la SOCIETAT

1150, S.A., perquè en el termini màxim de dos mesos sol.liciti l'oportuna llicència de

modificació del projecte per ajustar, si s'escau, les obres a la legalitat, amb l'advertiment

que si transcorre aquest termini sense haver ajustat les obres a la legalitat, l' Ajuntament
acordaria l'enderrocament de les obres a càrrec de l'interessat, mitjançant el procediment
d'execució subsidiària i procedirà a impedir definitivament els usos a què donés lloc.

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

Llançà, en el llo i data al principi assenyalats, davant meu, el Secret' certifico.

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

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

Roger de Flor, 12, Ir. Porta 15 s'ha realitzat un tancament amb vidre i alumini en un balcó
sense la corresponent llicència municipal.

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

El Secretari
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3

DECRET.

Llançà, a vint-i-vuit de març de 2002.

Vist, el pressupost municipal per l'any 2002 i la corresponent oferta pública d'ocupació
així com la relació de les vacants de les diferents categories de personal funcionari i

laboral.
Vistos els artieles 99 a 104 del Decret 214/1990 de 30 de juliol, pel qual s'aprova el

reglament del personal al servei de les entitats locals de Catalunya, i I'artiele 30 de la

Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals, aquesta Alcaldia,

HARESOLT:

Primer: APROVARies bases que regiran la convocatòria de les proves selectives per

la provisió en propietat de les places que a continuació es relacionen:

1. Personal funcionari:
• Concurs oposició promoció interna

1 plaça Tècnic d'Administració General
1 plaça Auxiliar Administrativa

(grup A)
(grup D)

• Concurs oposició lliure:
1 plaça Agent Policia Local (grup D)

• Concurs específic mobilitat interdaministrativa
1 plaça Agent Policia Local (grup D)

2. Personallaboral:
• 1 plaça Auxiliar Administrativa (mitja jornada) (grup D)

Segon: CONVOCAR les proves selectives per cobrir les places vacants relacionades a

l'apartat anterior mitjançant la publicació íntegra de les bases en el B.O.P. i un extracte

en el D.O.G.C. i B.O.E.

Davant meu,
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DEC RET .- A la vila de Llançà, a quatre d'abril de dos mil dos.

VIST l'expedient que es tramita per infracció urbanística per les obres que es realitzen a la
Ctra. Port de la Selva, 35, el promotor de les quals n'és 1150, S.A.,

ATÈS que per Decret d'aquesta Alcaldia de data 26.03.2002 es varen suspendre els actes

d'edificació esmentats, ja que segons l'Arquitecte municipal es realitzaven obres
consistents en la construcció del Bloc III d'habitatges sense ajustar-se al projecte aprovat

ATÈS que mitjançant escrit registrat en aquestes dependències en data 02.04.2002 el Sr.

Josep M. Infiesta en representació de 1150, S.A. es compromet a adaptar el projecte a la
normativa vigent i diu que en un període de tres dies aportarà el mateix i demanava
l'aixecament de la suspensió dels actes d'edificació corresponent a Ja planta soterrani,
planta baixa i planta pis primer,

VIST l'informe de l'Arquitecte municipal del dia 02.04.2002, fent constar que es pot
aixecar la suspensió pel que fa a la planta soterrani, baixa i primera atès. que s'adapten.a les
ordenances però sempre i quan els treballs s'iniciin amb l'enderrocament de la planta àtic,

Per tot això, aquesta AlcaldiaHA RESOLT:

PRIMER.- AIXECAR la suspensió disposada per Decret d'Alcaldia de data 26-03-2002 pel
que afecta a les plantes soterrani, baixa i primera amb la CONDICIÓ de que el primer
treball a realitzar ha de ser l'enderrocament de la planta àtic.

SEGON.- REQUERIR al Sr. Josep M. Infiesta en representació de 1150, S.A. perquè doni

cumpliment al que es disposava en el punt SEGON de l'anterior Decret de data 26.03.2002
consistent en la presentació d'un Projecte tècnic que contempli les modificacions
efectuades en l'obra i ajustades a la legalitat.

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, elSecretari que certifico".

L'ALC
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� DEC RET .- A la vila de Llançà, a cinc d'abril de dos mil dos.

Vist l'escrit del Sr. Georges Jiri Louma, Registrat d'entrada al núm. 4382 en data
23.08.2001 on denúncia unes obres realitzades pel Sr. José Gómez Maset a la finca del
carrer Ramon Muntaner, núm. 16, les quals segons ell no s'ajusten a les autoritzades per la
Comissió de Govern de data 25.09.2000, en concret pel que fa referència a un mur,

ATÈS que es va posar de manifest el procediment iniciat sobre la legalitat urbanística a les

parts afectades,

ATÈS que per part de l'Arquitecte Sr. Josep M. Gràcia Bonamusa en representació del Sr.
José Gómez Maset, s'ha presentat escrit d'a1.legacions justificant la correcta realització del
mur que separa les dues finques,

ATÈS que el Sr. Georges Jiri Louma al.lega que les obres de construcció del mur no

s'ajusten a la llicència concedida i demana la suspensió de les obres i la incoació de

l'expedient sancionador que correspongui per infringir la legalitat urbanísitca,

VIST els informes emesos per l' Arquitecte municipal, Sr. Ricard Fina Segura de dates
04.12.2001 i 02.04.2002 fent constar bàsicament:
• Que cal requerir al Sr. José Gómez Maset perquè aporti una solució més detallada del

mur aillarg de tota la mitjanera.
• Que el problema és en el mur posterior que s'ha contruit sense adaptar-se al projecte

aprovat, i que la documentació que s'ha aportat del mur és només d'una secció i que tot

i ser correcte cal justificar-la aillarg de tota la mitjanera.
• Que cal pendre mesures que garanteixin la seguretat de les persones al llarg del mur

objecte del problema.

Per tot això, aquesta Alcaldia HA RESOLT:

PRIMER.- REQUERIR al Sr. José Gómez Maset perquè en el termini de DOS MESOS
sol.liciti llicència per legalitzar el mur posterior construit acompanyat de la documentació

que justifiqui la seva correcció i condicions de seguretat al llarg de tota la mitgera.

SEGON.- ADVERTIR al Sr. José Gómez Maset que transcorregut el termini de dos mesos

sense haver aportat la documentació assenyada en el punt primer d'aquest Decret, es

procedirà conforme assenyala l'article 255 del Decret Legislatiu 1/1990 sobre
enderrocament de les obres a càrrec de l'interessat no ajustades al projecte i si s'escau
s'iniciarà expedient d'execució subsidiària per garantir la seguretat de les persones

TERCER.- RATIFICAR l'advertència feta en el Decret de data 05.10.2001 perquè
s'adoptin les mesures necessàries que garanteixin la seguretat de les persones.

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

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

5
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DEC RET .- A Llançà a vuit d'abril de dos mil dos.

VIST l'expedient que es tramita a petició de Joaquim Vidal Perpiñà en representació de
COMERCIAL PRECAL, S.L. per a l'AMPLIACIÓ DE SUPERMERCAT AMB

SECCIÓ DE PEIXATERIA al'Av. Reina Fabiola, 2,

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 Joaquim Vidal Perpiñà en representació de COMERCIAL

PRECAL, S.L. llicència d'Instal.lació d'una SECCIÓ DE PEIXATERIA dins del

Supermercat de l'Av. Reina Fabiola, 2,

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 FUNCIONAMENT

DEL'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, rubri
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DEC RET .-.- A la vila de Llançà, a nou d'abril.dedosmil dos.

VIST l'expedient que es tramita per MIRAMAR, S.C. per ampliació i reformes d'un
HOSTAL RESTAURANT al Passeig Marítim, 7,

ATÈS que en data 31.10.2001 s'el va requerir perquè justifiques les deficiències
constatades per la Direcció General d'Emergències i Seguretat Civil del Departament
d'Interior de la Generalitat de Catalunya atès que la documentació aportada no. compleix
la normativa legal vigent pel que fa a protecció contra incendis,

ATÈS que fins a la data no. s'ha aportat la documentació sol.licitada ni s'ha justificat
cap causa que impedis el seu compliment,

Per tot això, aquesta Alcaldia HA RESOLT:

PRIMER.- REQUERIR al titular MIRAMAR, S.C. perquè en un termini màxim de
DEU DIES justifiqui:
l. Sectorització (la cuina ha de ser sector d'incendi RF-120, l'office de planta pis ha de

ser sector d'incendi RF-120, manca sectoritzar l'escala principal a nivell de planta
baixa i pis),

2. Cal aclarir l'accés a la coberta,
3. Portes i sortides (les portes del hall i del menjador-terrassa han d'obrir en el sentit de

l'evacuació. La porta de vidre del menjador 1 ha de tenir una amplada d'1,20 m. i
obrir en el sentit de l'evacuació.

SEGON.- Advertir al titular de la instal.lació que transcorregut el termini assenyalat
sense haver-lo. verificat i segons preveu l'art. 71 de la Llei 30/92 de 26 de novembre de

Régimen Jurídico. de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

común, es procedirà al'arxiu de les actuacions, o en seu cas, aquestes quedaran
pendents de resolució o s'adoptarà si procedeix, resolució denegatòria de la seva petició.

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

Llançà, en el lloc .i data al principi assenyalat, davant meu, el Secretari que certifico.
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DEC RET .- A Llançà a nou d'abril de dos mil dos.

VIST l'expedient que es tramita a petició de REPSOL BUTANO, S.A. per a la
legalització d'una instal.lació d'un DIPÒSIT PER A L'EMMAGATZEMATGE I
DISTRIBUCIÓ DE G.L.P. a l'Av. l'Argilera, núm. 1,

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 .REPSOL BUTANO, S.A llicència d'Instal.lació. d'un
DIPÒSIT PER A L'EMMAGATZEMATGE I DISTRIBUCIÓ DE G.L.P. a l'Av.
I'Argilera, núm. 1,

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

que s'han dut a terme totes les comprovacions necessàries per part dels Serveis
Territorials d'Indústria amb resultats satisfactoris, amb la qual cosa es realitzarà una

comprovació per part dels Serveis Tècnics de l'Ajuntament i s'atorgarà si s'escau, la

corresponent llicència de FUNCIONAMENT DE L'ACTIVITAT.

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

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

Signatures: L'Alcalde-President; davant meu, El Secretari, rubricats.
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AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

TERESA BORIS VILAR

DEC RE T.- A la vila de Llançà, el setze d'abril de dos mil dos.

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

C/La Unió, 5 150'25 €

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

Secretari que certifico.

Av. Europa, núm. 37 - Tel. 9723801 81 - Fax 972 381258 - 17490 LLANÇÀ - e-mail: lIanca@lIanca.net
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AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)
DECRET

80

A llançà, el 17 d'abril de 2002

Vist l'acord de la Comissió de Govern celebrada en data 08 d'abril danguany,
Per el qual es es proposa nomenar susbstittuts del Sotsinspector en Cap de la Policia
Local, Sr. Jaume Simón i Argemir, per els dies 22 a 28 d'abril, degut a la relització de
vacances, segons el pla anual de la plantilla de la policia local, aprovat per la comissió
de Govern, aquesta Alcaldia HA RESOLT:

Ir. NOMENAR al Sr. FRANCISCO ROMERO TORRESCUSA, caporal en pràctiques,
com a substitut del Sotinspector en Cap de la Policia Local els dies 22,23,i 24 d 'abril.

I, al Sr. JOAN CARLES GARCIA GARCIA, caporal, com a susbtitut del Sotinspector
en Cap de la Policia Local, els dies 25,26,27 i 28 d'abril.

2n. NOTIFICARla present resolució als interessats.

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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� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDA)

D E CRET,,� Ala vila de Llançàa divuit d'abril de dosrnil dos.

VIST l'expedientque es tramitaper infracció urbanística.per les obres .que es realitzen al

carrer Andorra, núm. 4, per part de la societat ZARINA VACANCES, S.L.,

ATÈS que per Decret d'aquesta Alcaldia de data 12.03.2002, entre altres qüestions:

a- s'aixecava la suspensió d'obres a l'edifici menor situat al carrer Andorra, planta sòtan,

planta baixa i planta pis, "

b- es suspenien els actes d'edificació de la planta àtic de l'immoble menor situat al carrer

Andorra, 4, així com els actes d'edificació de tot l'immoblegran amb accés des del

carrer Priorat/Anoia.

VIST l'escrit del Sr. Angel Costa en representació de ZARINA VACANCES, S.L. de data

26.03.2002,. Registreid'emrada _..DÚm J..62L .nn acompanya __

doCllmentació _J demana

s'aixequi la suspensió d'obres,

VIST l'informe.de I 'Arquitecte municipal.que.a continuació.es transcriu'

" A mi entender puede autorizarse la continuación de las obras en todo cuanto no afecte a

nueva consm iccíónen Ins __

.ríos.áñcos. afectades __pOLJa, infracción. Considero pl Jede

autorizarse iniciar los trabajos derribando la parte de la cubierta del ático sito en C. Anoia

que no se, adapta,a .

ordenanzas -y_..a .contínuacíón plJede.

.contínuarsa.rrabaiandoenJas

plantas inferiores, baja y primera, de los dos bloques.

Hasta cue nc.se.prasente.el.prozecto básícc.de legalizaciÓo..n.o...se plJede trabqjar:..enJas

áticos."

Per tot això, aquesta Alcaldia HA RESOLT:

PRIMER.- MANTENIRla.suspensió_.deJe.s obresdels.àticsdel.bloc.gran i del hloapetit.

SEGON.- APORTAR Projecte Bàsic de legalització com a tràmit previ a la realització dels

treballs
d'enderroc_dJrna..p.att_deJa..c.oberta_deT.àtic..deLbJo.c gran amb entrada pel carrer

Anoia.

TERCER.= MANTENIR la suspensió d'obres de les plantes inferior, baixa i primera del

bloc gran fins tant no s'hagi donat compliment a l'apartat anterior.

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

Llançà, en elIl e i data alprincipi assenyalaradavant el Secretari
_ .que certifico",

- Tel. 9723801 81 - Fax 972 38 1258 - 17490 LLANÇA' .,. "- e-mal. anca@IIanca.net

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

DEC R E T.- A la vila de Llançà, el dinou d'abril de dos mil dos.

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

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

HARESOLT:

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

Adreça fmca Quantitat subvencióNom del sol.licitant

ROSAJOFREFÀBREGA CI Pilota 1 150'25 €

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

'abril de 2002.
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� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

DEC RET .- A la vila de Llançà, a dinou d'abril de dos mil dos.

VIST l'expedient que es tramita per infracció urbanística per les obres que es realitzen a la
Ctra. Port de la Selva, 35, elpromotor de lesquals n'és 1150., S.A_,

ATÈS que per resolució de l' Alcaldia de data 0.4.0.4.20.0.2 va requerir-se a la promotora
1150., S.A. perquè presentés un Projecte tècnic que contemples les modificacions
efectuades en l'obra i ajustades a la legalitat,

ATÈS que en data 0.8.0.4.20.0.2 es va presentar escrit registrat d'entrada al núm. 1789

aportant plànols modificats ajustats a la normativa,

VIST l'informe de l'Arquitecte municipal del dia 0.9.0.4.20.0.2, fent constar que la
documentació aportada de les obres s'ajusta a les ordenances,

Per tot això, aquesta Alcaldia HA RESOLT:

PRIMER.- DONAR PER COMPLIMENTAT el requeriment de l'Alcaldia de data
0.4.0.4.20.0.2 consistent en lapresentació de Projecte tècnic amb les modificacions efectuades
en l'obra i ajustades a la legalitat

SEGON.- RATIFICAR la condició exposada en l'anterior resolució de 0.4.0.4.20.0.2 de que
el primer treball a realitzar a l'immoble ha de ser l'enderroc de laplanta àtic.

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

Llançà, en ellloc i data alprincipi assenyalats, davant meu, el Secretari que certifico".

LALCALDE

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

"D E CRE T.- A la vila de Llançà, a vint-i-dos d'abril de dos mil dos.

D'acord amb l'informe emès per l'Enginyer Assessor Municipal, així com l'informe emès
per la Direcció General d'Emergències i Seguretat Civil, Brigada de Girona del
Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya, en relació amb la instal.lació de
QUATRE SITGES PER EMMAGATZEMATGE DE FELDSPATS al Paratge de
Balleta, s/n, del qual n'és titular LLANSÁ, S.A.,

DECRETO:

ATORGAR llicència municipal pel FUNCIONAMENT de QUATRE SITGES PER
EMMAGATZEMATGE DE FELDSPATS al Paratge de Balleta, s/n, del qual n'és
titular LLANSÁ, S.A., pel fet d'haver-se complert els requisits i adoptat les mesures

correctores proposades.

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

Reglament general de desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció
integral de l'administració ambiental, i s'adapten els seus annexos, aquesta activitat estarà
sotmesa a controls periòdics com a màxim cada 5 anys, per tal de verificar si la instal.lació i
l'activitat s'ajusten als aspectes d'emissions i mesures de prevenció contra incendis.

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

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

Registre d'Entitats Locals: 01170926
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85

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

VIST l'expedient iniciat sobre la legalitat urbanística per les obres efectuades a la finca del
carrer Cau del Llop, núm. l, el titular del qual n'és DIEGO ZAFRA ORTEGA,

ATÈS que per Decret d'alcaldia de data 17.01.2002 es comminava al Sr. DIEGO ZAFRA
ORTEGA perquè procedís a efectuar els treballs d'enretirada de tots els elements instal.lats
a la finca del carrer Cau del Llop, l,

ATÈS que en data 04.02.2002 mitjançant escrit de l'interessat, Registre d'entrada núm. 664
es comunicava que s'havia procedit a la retirada de tots els elements instal.lats sense

llicència, i es demanava s'arxivés l'expedient,

VISTOS els escrits de la Sra. Longaygue de dates 27 de febrer i 3 d'abril de 2002, que entre

altres consideracions aporta fotografies denunciant que no s'han retirat tots els elements de
la construcció,

VIST l'informe emès per l'Arquitecte assessor municipal en data 09.04.2002, on fa constar

que no s'han retirat tots els elements dels treballs efectuats pel Sr. Diego Zafra al carrer

Cau del Llop, núm. l,

Per tot això, aquesta Alcaldia HA RESOLT:

PRIMER.- ORDENAR al Sr. DIEGO ZAFRA ORTEGA perquè en el termini màxim de
VINT DIES procedeixi a retirar els elements instal.lats sense llicència, inclosa la terrassa a

l'immoble del carrer Cau del Llop, núm. 1 i deixar-ho tal com estava originariament.

SEGON.- En cas d'incompliment del punt primer de l'esmentat Decret, se'l requerirà
novament perquè ho faci, que de no complir-se, l'Ajuntament acordaria la seva demolició
amb despeses a càrrec del propietari, mitjançant el sistema d'execució subsidiària i

procedirà a impedir-ne els usos a què donés lloc.

TERCER.- Comunicar aquest Decret a tots els interessats en l'expedient.

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".

Secretari

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

DE CRE T.-

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

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

aquesta Alcaldia HA RESOLT:

A proposta del Regidor Delegat d'Hisenda

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

es detallen:

- Pressupost Ajuntament 6.309'34 €

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. 97238 01 81 - Fax 972 38 1258 - 17490 LLANÇÀ - e-mail: lIanca@lIanca.net

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

VIST l'informe emès per l'Arquitecte assessor municipal fent constar que al carrer Fané,
núm. 7 s'ha realitzat un mur opac en la mitjanera veïna i un altre que dona al carrer Fané el

qual té dos ferros que envaeixen la vorera, i està realitzat amb material diferent de gelosies,
excedint l'alçada de 1,5 m. que és el màxim permès,

ATÈS que per la Comissió de Govern de data 26.02.2002 es va concedir llicència
municipal per ''Reconstruir mur de separació de finca" al Sr. Chiristophe F.R. Sabot al
carrer Fané, 7, exp. 11/2002,

ATÈS que les obres realitzades segons informe emès per l'Arquitecte municipal difereixen
de les autoritzades per la Comissió de Govern de data 26.02.2002 i en virtud del que
determina l'article 84 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, aquesta Alcaldia
HARESOLT:

POSAR DE MANIFEST al Sr. CHRISTOPHE F.R. SABOT, el procediment iniciat sobre
la legalitat urbanística, inforrnant-laque durant el termini de quinze diespodrà consultar
l'expedient que es tramita per la suspensió d'obres realitzades i al.legar i presentar els
documents que estiminpertinents.

ana i signa en Josep M. Salvatella i Suñer, Alcalde-President de l'Ajuntament de
Llanç , en eilloc i data al. principi assenyalat, davant meu, el Secretari que certifica.
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"D E CRE T .- A la vila de Llançà, a trenta d'abril de dos mil dos.

Vist l'expedient instruit contra JAVIER IRIARTE DOMEZAIN per haver realitzat obres a

la finca del carrer S'Amella, 5, 2n. 2a, consistents en "tancament de terrassa amb alumini",
les quals varen ser denegades per la Comissió de Govern de data 26.06.2001 per infringir
les ordenances municipals per excedir-se de l'edificabilitat permesa,

ATÈS que per Decret d'alcaldia de data 27.07.2002 es va Ordenar al Sr. Javier Iriarte
perquè en el termini màxim de vint dies procedís a retirar els elements instal.lats sense

llicència fins a deixar-lo al seu estat inicial,

ATÈS que els treballs no s'han executat ni s'ha al.legat cap causa que impedís fer-ho,
aquesta Alcaldia HA RESOLT:

PRIMER.- COMMINAR al Sr. JAVIER IRIARTE DOMEZAIN 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 consistent en

tancament de terrassa amb alumini a la finca del carrer S'AmelIa, 5, 2n. 2a, es procedirà
subsidiàriament de la manera prevista en el Decret d'Alcaldia de data 27.07.2001 ,

i
s'executaran els treballs pels Serveis Tècnics Municipals, per la qual cosa s'assenyala el dia
30 de maig a les 10 h. del matí.

2n. NOTIFICAR al Sr. JAVIER IRIARTE DOMEZAIN, que el cost de l'execució
subsidiària dels treballs d'enretirada de tots els elements de la instal.lació ascendeixen a dos
mil cent euros, 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, e el lloc i data al principi assenyalats, davant meu, el Seer

.

que certifico".
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AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

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

VIST l'expedient iniciat sobre la legalitat urbanística per les obres efectuades a la finca del
carrer Girona, núm. 2, àtic, 10 consistents en tancament d'una terrassa posterior amb
estructura d'alumini, el titular de la qual n'és Jose Luis Vilas en representació de KABALA
7, S.L.

,

ATÈS que per la Comissió de Govern de data 29.01.2002 es DENEGAVA la llicència
municipal per les obres de tancament de terrassa amb estructura d'alumini al carrer Girona,
2, àtic, 10, atès que l'edificabilitat està esgotada, i alhora es REQUERIA perquè en el
termini de dos mesos enderroqués les obres realitzades tomant-les al seu estat inicial,

ATÈS que transcorregut l'esmentat termini les obres no s'han enderrocat ni s'ha aLlegat
cap causa que impedís el seu compliment, aquesta Alcaldia HA RESOLT:

ORDENAR al titular de l'immoble del carrer Girona, 2, àtic, 10 Sr. Jose Luis Vilas en

representació de KABALA 7, S.L., perquè en el termini màxim de VINT DIES procedeixi
a retirar els elements instaLlats sense llicència fins a deixar-ho al seu estat original.

SEGON.- En cas de no complir-se el punt primer de l'esmentat Decret, se'l 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 el lloc i data al principi assenyalats, davant meu, el Secre

.

que certifico".

Av. Europa, núm. 37 - Tel. 9723801 81 - Fax 972 381258 - 17490 LLANÇÀ - e-mail: lIanca@llanca.net
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AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

DEC RE T.- A la vila de Llançà, el dos de maig de dos mil dos.

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

HARESOLT:

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

Nom del sol.licitant Adreça finca Quantitat subvenció

C/Major,3 150'25 €VICTOR BORIS CERVERA

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

--�- ..... , ..... '"
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DECRET.- A la Vila de Llançà, a sis de maig de dos mil dos.

•

@> AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

9 Î

ATESES les actuacions administratives que consten als expedients sancionadors números
4494, 4701, 4759 i 5013, per infracció de la normativa de trànsit, circulació de vehicles a

motor i seguretat viària que s'han incoat per les corresponents denúncies de caràcter obligatori
i que has estat formulada per agents del cos de policia local d'aquest Ajuntament.

ATÈS, que les esmentades denúncies van ser degudament notificades a les persones
responsables de la infracció, sense que aquestes hagi presentat al-legacions dins del termini
concedit i resultant provats els fets descrits que constitueixen infracció als preceptes que
també s' expressen amb les qualificacions i indicades, així com les atribucions i responsabilitat
dels esmentats fets a la persona ressenyada, 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 confereixen l'art.
68 del text Articulat de la L.S.V. i 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

VISTA la proposta de resolució de l'Instructor dels expedients, aquesta Alcaldia HA
RESOLT:

PRIMER.- Imposar sanció als denunciats pels fets descrits als expedients 4494, 4701, 4759 i
5013 , que consten com a provats i que constitueixen infracció tipificada en base a la
normativa de seguretat viària.

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. J7 de Llançà
• Ingrés en el compte: 21000205670200019174 de la Caixa d'Estalvis i Pensions de
Barcelona "LA CAIXA".

Ho mana i igna en Josep M. Salvatella i Suñer. Alcalde-President de l'Ajuntament de
Llançà, en el Ioc i data al principi esmentat, davant meu, el Sec

.

que certifico.
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AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

DEC RET .

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

VIST l'expedient que es tramita per instaLlació d'un MAGATZEM DE PRODUCTES
AGROPECUARIS al Mas Fulcarà, Pol. 2, ParceLla 296 d'aquest municipi, classificada
en l'Annex II.2, del Reglament General de desplegament de la Llei 3/1998,

VIST l'acord de la-Comissió d'Urbanisme de Girona de data 31.01.2001 concedint una

ampliació del termini de vigència de sis mesos per a la construcció d'un magatzem de
productes agropecuaris,

VIST l'informe emès per la Direcció General d'Emergències i Seguretat Civil del
Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya de dates 15.12.1999 i 30.01.2001,

VIST l'informe emès per la Comissió Tècnica d'Avaluació Ambiental del Consell
Comarcal de l'Alt Empordà on fan constar que el Projecte NO ÉS SUFICIENT NI
IDONI ja que no conté la informació que es fixa al Reglament general de desplegament
de la Llei 3/1998 (art. 59 al 66�,

ATÈS que no es té constància que s'hagi donat compliment a les prescnpcions
assenyalades per la Direcció General d'Emergències i Seguretat Civil del Departament
d'Interior de la Generalitat de Catalunya consistents en disposar d'una reserva d'aigua i
disposar d'una franja perimetral de 25 m. d'amplada lliure de vegetació,

ATÈS que la llicència ambiental és prèvia a la llicència d'obres i aquestes no s'han
executat dins del terminis establerts,

ATÈS el que disposa l'article 42 del Reglament general de desplegament de la Llei
3/1998, aquesta Alcaldia HA RESOLT:

REQUERIR a JOSEFINA PEREZ PLA perquè esmeni el Projecte presentat segons
disposen els art. 59 al 66 de l'esmentat Reglament.

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

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

VIST l'expedient que es tramita a petició de Ricard Pérez Guillamon en representació
d'SCHLECKER, S.A. per a l'obertura d'un establiment destinat a la VENDA AL POR
MENOR DE TOTA CLASSE D'ARTICLES DE NETEJA, PERFUMERIA I ALTRES al
carrer Rafael Estela, 27,

ATÈS que s'ha enviat que s'ha enviat en reiterades ocasions annex aportat per part seva a la
Direcció General d'Emergències i Seguretat Civil del Departament d'Interior de la
Generalitat de Catalunya justificant les deficiències de l'assumpte "la botiga i la trastienda
han de mantenir una càrrega de foc igualo inferior a 37,88 Mcal/m2",

ATÈS que no es justifica per part seva l'adopció d'aquestes prescripcions assenyalades
reiteradament per la Direcció General d 'Emergències i Seguretat Civil del Departament
d'Interior de la Generalitat de Catalunya, tot i els annexes justificatius aportats,

ATÈS que l'esmentat local resta obert sense la corresponent llicència d'obertura,

ATÈS el que disposa l'article 11 de l'Ordenança reguladora de l'atorgament de permís
d'obertura d'establiments de les activitats incloses a l'annex ill de la Llei 3/1998, de 27 de
febrer de la Intervenció Integral de l'Administració ambiental, així com article 84 de la Llei
30/1992 de règim jurídic de les administracions públiques i el procediment administratiu
comú, aquesta Alcaldia HA RESOLT:

POSAR DE MANIFEST el procediment iruciat previ a la resolució denegatòria,
informant-lo que durant el termini de deu dies podrà consultar l'expedient que es tramita
sobre la legalitat de la instaLlació 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
en el lloc i data al principi assenyalat, davant meu, el Secretari que certifica.
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DE CRE T.-

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

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 4.490'04 €

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

l'Ajuntament de Llançà, en el lloc i la data abans indicats.
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AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

DECRET

A la vila de Llançà, a disset de maig de I'any dos mil dos.

En virtut del que disposen les Bases aprovades per Decret d'Alcaldia de 28 de març

d'enguany, que regeixen el concurs-oposició pel sistema de promoció interna, per a la

provisió d'una plaça de Tècnic de Grau Superior grup A, d'Administració General i

vistes les instàncies per prendre part a les proves, HER E S OLT :

Primer.- APROVARIa següent llista:

aspirants admesos: Sra. Anna Ribas i Bardera

aspirants exclosos: cap

Segon.- DESIGNAR el Tribunal Qualificador dels exercicis, el qual estarà compost per

les següents persones:

PRESIDENT Titular:

Suplent:
Sr. losep M. Salvatella i Suñer

Sr. Pere Vila i Fulcarà

Titulars:
MEMBRES DE LA CORPORACIÓ DESIGNATS PER L'ALCALDIA

Suplents:

Sr. losep Serradell i Pacareu

Sr. Francesc Fàbrega i Bosch

Sr. Jaume Coll i Solà

Sr. Víctor Pagès i Giralt

Titulars:
FUNCIONARlS DE CARRERA DESIGNATS PEL PRESIDENT DE LA CORPORACIÓ

REPRESENTANT DE L'ESCOLA D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA DE CATALUNYA

REPRESENTANT DE LA DELEGACIÓ TERRITORIAL DEL GOVERN DE LA

GENERALITAT

SECRETARI DEL TRIBUNAL

Suplent:

Titular:

Suplent:

Titular:

Suplent:

Titular:

Suplent:

Sra. Dolors Turú i Santigosa
Sra. M. Teresa Puig Ferrés

Sr. Josep M. Cortada i Puig
Sra. Mercè Vallmajor i Ribas

Sra. Àngels Fernández Vicente
Sr. Josep Reverento Carbonell

Sra. Sònia Bofarull i Serrat

Sr. David Mundo i Altimira

Sra. Encarnació Mesquida i Paltré

Sr. Agustí García i Andrés
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AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

Tercer.- FIXAR com a data per a la constitució del Tribunal, el dilluns, dia 10 de

juny de 2002, a les 9 hores del matí, a la Casa Consistorial.

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

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

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

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

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

certifico.
L'AL ALDE CRETARI,
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DEC RET .- A la vila de Llançà, a disset de maig de dos mil dos.

ATÈS que per la Comissió de Govern de data 15.06.1999 es concedia llicència d'obres al
Sr. ARMAND COULONIER per ''Distribució interior de cinc apartaments" al carrer Fané,
25-34,

VIST l'informe emès per l'Arquitecte assessor municipal referent a les obres que ha
realitzat el Sr. ARMAND COULONIER al carrer Fané, 25-34, fent constar que s'han
comunicat els apartaments núm. 2 i 3 de tal manera que no es respecte el projecte aprovat i
autoritzat per la Comissió de Govern de data 15.06.1999

ATÈS que segons l'informe de l'arquitecte municipal s'estan realitzant obres als
apartaments núm. 2 i 3, i fa constar que hi ha restes de material d'obra pels voltants de la
finca afectada,

Per tot això, aquesta Alcaldia HA RESOLT:

PRIMER- SUSPENDRE com a mesura cautelar els actes d'edificació que fa el Sr.
ARMAND COULONIERal carrer Fané, 25-34 per haver realitzat obres diferents a les
autoritzades per la Comissió de Govern de data 15.06.1999, consistents en comunicar els
apartaments núm. 2 i 3, i per tenir la llicència caducada.

SEGON.- REQUERIR al Sr. ARMAND COULONIER, i als arquitectes directors de l'obra,
Srs. ESTEVE CORTADA VIDAL i JOAN M. PAU NEGRE, perquè en el termini de dos

� es legalitzin les obres realitzades, amb l'advertiment que transcorregut aquest
termini sense haver aportat la documentació necessària, es procedirà conforme assenyala
l'article 255 del Decret Legislatiu 1/1990 sobre enderrocament de les obres a càrrec de
l'interessat, no ajustades al projecte i si s'escau s'iniciarà expedient d'execució subsidiària.

Ho mana i sig en Josep M. Salvatella i Suñer, Alcalde-President de l'Ajuntament de
Llançà, en el lloc i data al principi assenyalats, davant me

, cretari que certifico".

TERCER- REQUERIR al Sr. ARMAND COULONIER perquè en el termini màxim de
deu dies retiri tota la resta de runes i terres provinents de l'obra del carrer Fané, 25-34 fins
deixar-ho totalment net i en bones condicions de salubritat pública.

QUART.- ADVERTIR al Sr. ARMAND COULONIER que en cas d'incompliment del

requerit en el punt tercer d'aquest Decret, l'Ajuntament n'acordaria la seva retirada amb

despeses al seu càrrec, sens perjudici d'iniciar expedient sancionador per l'actuació
realitzada i per incompliment del decret d'aquesta Alcaldia.

------------------�--�- -....
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AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

"D E e RE T.- A la vila de Llançà, a vint-i-u de maig de dos mil dos.

VIST l'expedient incoat per DANIELLE BERTHE LAMBERT VERMEIREN per al canvi
de titularitat i legalització d'una activitat de BAR a l' Av. Reina Fabiola, 16,

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

DECRETO:

Primer.- ATORGAR llicència d'OBERTURA I FUNCIONAMENT d'una activitat de
BAR a l'Av. Reina Fabiola, 16, a favor de DANIELLE BERTHE LAMBERT
VERMEIREN 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.

Ho mana i signa en Josep M. Salvatella i Suñer, Alcalde-President de l'Ajuntament de
Llançà, en el lloc i data al principi assenyalats, davant meu, el Secretari que certifico.=
Signatures: L'Alcalde-President.= Davant meu, El Secretari, rubricats."
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"DECRET.- A la vila de Llançà, a vint-i-u de maig de dos mil dos.

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

VIST l'informe emès per l'Arquitecte assessor municipal on fa constar que hi ha una part
de pèrgola que envaeix els tres metres de reculada,

Per tot això, aquesta Alcaldia HA RESOLT:

POSAR DE MANIFEST al titular de l'immoble del carrer Vilamartí, 2, Sra. M. Angels
Vinyals Vives, el procediment iniciat sobre la legalitat urbanística, informant-lo que durant
el termini de QUINZE DIES pordrà consultar l'expedient que es tramita per la suspensió de
les obres realitzades i aLlegar i presentar els documents que estimi pertinents.

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

./
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DE CRE T.-

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

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 2.004' 13 €

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

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

Davantmeu

ELSECRETARI

;/
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AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

DECRET.

VIST el Recurs de reposició interposat pel Sr. FRANCESC SAMBOLA GARCIA
contra la resolució d'aquesta Alcaldia de data 18/08/2001 imposant una sanció
qualificada de lleu per presumpta infracció de l'Ordenança de Circulació. (Exp.
4084/01)

ATESOS els raonaments que figuren en el recurs en quant als fets denunciats i a la
forma de notificació de les anteriors resolucions, aquesta Alcaldia HA RESOLT:

Primer: ESTIMAR el Recurs de Reposició del Sr. Francesc Sambola Garcia de data
20/05/2002 declarant el sobreseiment de l'expedient sancionador 4084/01 per
presumpta infracció de l'Ordenança de circulació, procedint a l'arxiu de les actuaciones.

Segon: NOTIFICAR la present resolució a l'interessat pel seu coneixement i efectes.

Ho mana i signa el Sr. Alcalde a Llançà, vint-i.-dos de maig de dos mil dos.
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DECRET.- A la Vila de Llançà, a vint-i-dosofe dos mil dos.

Atès que s'ha procedit a l'obertura d'expedient sancionador per infracció a la vigent
normativa de seguretat viària, número 5201, la documentació del qual obra a l'expedient de
referència.

Vistos els informes que obren en els expedients:

ATÈS que el denunciat van formular al-legacions i que una vegada traslladades a l'Agent
denunciant, aquest ha ratificat la denúncia formulada.

Atès que per l'Instructor de l'expedient es va formular Proposta de Resolució sancionadora, la

qual va ser traslladada al denunciat per tal que aquest hi presentés les allegacions i documents

que cregués convenient, en el termini de deu dies hàbils a partir de la rebuda de la notificació
de la proposta de resolució sancionadora.

Atès que ha transcorregut l'anterior termini sense que el denunciat hagi presentat cap
al-legació o documentació.

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
13 8 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. il' 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 HA RESOLT:

PRIMER.- Imposar sanció de 60,00 € a l'interessat pels fets descrits l'expedient 5201, que
consten com a provats i que constitueixen infracció tipificada en base a la normativa de

seguretat viària.

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

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



AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

VIST l'expedient incoat per Joaquim Vidal i Perpiñá en representació de COMERCIAL
PRECAL, S.L. per a l'AMPLIACIÓ DE L'ACTIVITAT DEL SUPERMERCAT AMB
SECCIÓ DE PEIXATERIA a l'Av. Reina Fabiola, 2,

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

DECRETO:

Primer.- ATORGAR llicència d'OBERTURA I FUNCIONAMENT per a I'AMPLIACIÓ
DE L'ACTIVITAT DE SUPERMERCAT AMB SECCIÓ DE PEIXATERIA a l'Av.
Reina Fabiola, 2, 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:

l. A l'adopció de condicions higièniques especials atès que l'activitat a desenvolupar pot
produir molèsties degut a les fortes olors del gènere i a mantindre l'entorn en condicions

óptimes de salubritat.

2. Fer efectives les taxes per AMPLIACIÓ de l'activitat existent les quals ascendeixen a

210,35 Euros.

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

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:

Quantitat subvencióNom del soLlicitant Adreça [mea

TERESA GARCIA PLA CI Figueres 8 150'25 €

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

Secretari que certifico.
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� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

DECRET.- A la Vila de Llançà, a tres de juny de dos mil dos.

Atès que s'ha procedit a l'obertura d'expedients sancionadors per infracció a la vigent
normativa de seguretat viària, números 4498, 4683, 5056, 5162, 5253 i 5347 la documentació
del quals obra als expedients de referència.

Vistos els informes que obren en els expedients:

ATÈS que en alguns casos els denunciats van formular al·legacions i que una vegada
traslladades a l'Agent denunciant, aquest ha ratificat la denúncia formulada i que per
l'Instructor dels expedients es va formular Proposta de Resolució sancionadora, la qual va ser

traslladada a cadascun dels denunciats per tal que aquest hi presentessin les al·legacions i

documents que creguessin convenients, en el termini de deu dies hàbils a partir de la rebuda
de la notificació de la proposta de resolució sancionadora, i que en altres casos els denunciats
no han formulat al·legacions per la qual cosa la notificació d'incoació d'expedient ha causat

els efectes de proposta de resolució

Atès que ha transcorregut els anteriors terminis sense que els denunciats hagin presentat cap
al·legació a documentació.

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 HA RESOLT:

PRIMER.- Imposar als interessats una sanció pels fets descrits a l'expedient, que consten

com a provats i que constitueixen infracció tipificada en base a la normativa de seguretat
viària, essent aquests els expedients núm. 4498, 4683,5056,5162,5253 i 5347.

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 anlb el recàrrec d'apremi del 20 % dels
seus imports i, en el seu cas, els corresponents intéresses de demora.

Av. Europa, núm. 37 - Tel. 972 38 01 81 - Fax 972 38 12 58 - 17490 LLANÇÀ - e-mail: lIanca@llanca.net
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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 mana i signa en Josep M. Salvatella i Suñer. Alcalde-President de l'Ajuntament de

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

Narcís Subirats Reynal.



AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

DEeRE T.-

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

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

aquesta Alcaldia HA RESOLT:

A proposta del Regidor Delegat d'Hisenda

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

es detallen:

_ Pressupost Ajuntament 2.754'38 €

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. 9723801 81 - Fax 972 381258 - 17490 LLANÇÀ - e-mail: lIanca@lIanca.net
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1.- ÀREA D'HISÉNDA:



AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

DEC R E T.- A la vila de Llançà, el cinc de juny de dos mil dos.

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

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

HARESOLT:

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

Nom del soLlicitant Adreça finca Quantitat subvenció

XAVIER ORTEGA SUBIRÀ CI Cercle 11 150'25 €

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

de juny de 2002.
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AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

o

DEC RET .

- A la vila de Llançà, el set de juny de dos mil dos.

Vist l'informe emès per la Policia Local, en el que consta que la finca urbana situada a

carrer Canigó núm. 16, està plena de malesa, la qual cosa representa un gran perill i rise
d'incendi.

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

condicions de seguretat, salubritat i ornat públic.

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

HARESOLT:

REQUERIR a EGGERS I BLUE BCN, S.L., perquè en el termini màxim de QUINZE
DIES procedeixi a netejar el terreny situat al carrer Canigó núm. 16.

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

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

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

Davant meu,
E SECRETARI
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AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

DEC RET .

- A la vila de Llançà, el set de juny de dos mil dos.

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

que consta que la finca urbana situada al carrer Sant Pere de Roda núm. 10, està plena
de malesa, la qual cosa representa un gran perill i rise d'incendi.

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

condicions de seguretat, salubritat i ornat públic.

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

HARESOLT:

REQUERIR al Sr. LLUÍS FALCÓ i FELIU, perquè en el termini màxim de QUINZE
DIES procedeixi a netejar el terreny situat al carrer Sant Pere de Roda núm. 10.

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

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

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

CALDE,

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

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

Vista la proposta del Tribunal qualificador de les proves selectives

realitzades en data 10 de juny d'enguany, per cobrir mitjançant concurs

oposició de promoció interna, una plaça de tècnic de grau superior (grup

A), integrat a l'escala d' Administració General, Subescala de Gestió,

aquesta Alcaldia HA RESOLT:

lr.- NOMENAR a la Sra. ANNA RIBAS I BARDERA, funcionària de

carrera d'aquest Ajuntament com a TÈCNIC DE GRAU SUPERIOR (grup

A), integrada a l'escala d' Administració General, subescala de Gestió.

2n.- 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.

EL SECRETARI

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

Registre d'Entitats Locals: 01170926



AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

DECRET

A la vila de Llançà, a onze de juny de l'any dos mil dos.

En virtut del que disposen les Bases aprovades per Decret d'Alcaldia de 28 de març

d'enguany, que regeixen el concurs-oposició pel sistema de promoció interna, per a la

provisió d'una plaça de auxiliar administratiu, escala d'Administració General i vistes

les instàncies per prendre part a les proves, HER E S OLT :

Primer.- APROVARIa següent llista:

aspirants admesos: Sra. Raquel Osanz Anton

aspirants exclosos: cap

PRESIDENT Titular:

Suplent:

Titulars:

Suplents:

Titulars:

Suplent:

Titular:

Suplent:

Titular:

Suplent:

Titular:

Suplent:

Sr. Pere Vila i Fulcarà

Sr. Josep M Salvatella i Suñer

Sr. Josep Serradell i Pacareu

Sr. Francesc Fàbrega i Bosch

Sr. Jaume Coll i Solà
Sr. Jesús López i Soto

Sra. Agnès Vaquero i Sánchez

Sra. Silvia Tabernero i Jodar

Sra. Teresa Garcia i Pla

Sra. Maria Pi i Soler

Sra. Rosa Duch Dabau

Sra. Anna Ruiz Antón

Sra. Sònia Bofarull i Serrat

Sra. M. Àngels Duran i Juano la

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

Av. Europa, núm. 37 - Tel. 9723801 81 - Fax 972 381258 - 17490 LLANÇÀ - e-mail: lIanca@lIanca.net
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Segon.- DESIGNAR el Tribunal Qualificador dels exercicis, el qual estarà compost per

les següents persones:

MEMBRES DE LA CORPORACIÓ DESIGNATS PER L'ALCALDIA

FUNCIONARIS DE CARRERA DESIGNATS PEL PRESIDENT DE LA CORPORACIÓ

REPRESENTANT DE L'ESCOLA D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA DE CATALUNYA

REPRESENTANT DE LA DELEGACIÓ TERRlTORIAL DEL GOVERN DE LA

GENERALITAT

SECRETARI DEL TRIBUNAL

1 3
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� AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

Tercer.- FIXAR com a data per a la constitució del Tribunal, el dilluns, dia 22 de

juliol de 2002, a les 9 hores del matí, a la Casa Consistorial.

L'inici dels exercicis serà el mateix dia 22 de julio l, a 2/4 de 10 del matí.

1 4

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

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

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

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

cerf o.

L'AL ALDE EL SECRETARI,

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

Registre d'Entitats Locals: 01170926



·§1A-·»-_---=�
� ����------

�

11 5
AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

DECRET.-

VIST I 'escrit del Sr. EUGEN!FABREGA CERVERA registrat en aquestes dependències
en data 5.06.2002 contra l'inici d'expedient de constrenyiment corresponent a

I 'expedient de denúnciaper infracció de trànsit número 2949.

ATESOS els raonaments que figuren en I 'escrit en quant a la manca de notificacio de
les resolucions adoptades en la tramitaciá.

VISTA la documentacio obrant a l'expedient sancionador, aquesta Alcaldia HA

RESOLT::

ESTIMAR les al.legacionsformulades pel Sr. EUGENIFABREGA CERVERA declarant

el sobreseiment de l'expedient sancionador 2.949 per presumpta infracciá de
I 'Ordenança de circulaciá, procedint a I 'arxiu de les actuaciones.

Ho mana i signa el Sr.Alcalde a Llançà, a dotze de juny de dos mil dos.
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AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

DECRET.-

VIST l'escrit del Sr. RAMON ABADIA PEREZ registrat en aquestes dependències en

data 13.05.2002 contra l'inici d'expedient de constrenyiment corresponent a

I 'expedient de denúncia per infracció de trànsit número 2628.

ATESOS els raonaments que figuren en l'escrit en quant a motius d'urgència per
malaltia.

VISTA la documentació obrant a I 'expedient sancionador, aquesta Alcaldia HA

RESOLT:

ESTIMAR les al.legacions formulades pel Sr. RAMON ABADIA PEREZ declarant el

sobreseiment de I 'expedient sancionador 2.628 perpresumpta infracció de I 'Ordenança
de circulació, procedint a l'arxiu de les actuaciones.

Ho mana i signa el Sr.Alcalde, a dotze de juny de dos mil dos.
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AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (ALTEMPORDÀ)

11 7

DECRET.-

VIST l'escrit del Sr. RAUL PORRAS RODRÍGUEZ registrat en aquestes dependències
en data 14.05.2002 contra l'inici d'expedient de constrenyiment corresponent a

I 'expedient de denúncia per infracciá de trànsit número 3491.

ATESOS els raonaments que figuren en l'escrit en quant a la manca de notificació de
les resolucions adoptades en la tramitació.

VISTA la documentació obrant a l'expedient sancionador, aquesta Alcaldia HA
RESOLT:

ESTIMAR les al.legacionsformulades pel Sr. RAUL PORRAS RODRÍGUEZ declarant
el sobreseiment de I 'expedient sancionador 3.491 per presumpta infraccio de
I 'Ordenança de circulaciá, procedint a I 'arxiu de les actuaciones.

Ho mana i signa el Sr. Alcalde, a dotze de juny de dos mil dos.
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DEC RET .

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

VIST l'expedient incoat contra Chirstophe Sabot per haver realitzat obres diferents a les
autoritzades per la Comissió de Govern de data 26.02.2002, consistents en la realització
d'un mur opac en la mitjanera veïna i un altre que dona al carrer Fané, núm. 7,

ATÈS que es va posar de manifest l'expedient per suspensió d'obres a l'interessat i aquest
ha presentat escrit d'al.legacions explicant les obres realitzades,

VIST així mateix l'informe emès per l'Arquitecte assessor municipal fent constar que
s'hauria de presentar un plànol del terreny natural i grafiar el mur realitzat per determinar si
s'excedeix de l'alçada i en relació al mur del carrer cal enrassar-Io a 1,50 cm. del nivell de
la vorera, aquesta Alcaldia HA RESOLT:

PRIMER. - REQUERIR al Sr. Chirstophe Sabot perquè en el termini màxim improrrogable
de DOS MESOS legalitzi les obres efectuades, aportant plànol del terreny natural grafiant
el mur realitzat.

SEGON.- ADVERTIR al Sr. Chirstophe Sabot que transcorregut el termini de dos mesos

sense haver aportat la documentació assenyada en el punt primer d'aquest Decret, es

procedirà conforme assenyala l' artiele 255 del Decret Legislatiu 1/1990 sobre
enderrocament de les obres a càrrec de l'interessat no ajustades a la legalitat i s'iniciarà

expedient 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 assenyalat, davant meu, el Secretari que certifica.

El Secretari
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DECRET.- A la vila de Llançà, a catorze de juny de dos mil dos.

VIST l'expedient que es tramita en relació amb la sol.licitud de PERE MASDEU BOADA
en representació de L'OMBRA, S.C. per a l'obertura d'una PISCINA situada al Camping
l'Ombra, Ctra. Bisbal a Portbou, núm. 13, i Vist l'informe emès per l'Enginyer municipal,

Aquesta Alcaldia HA RESOLT:

ATORGAR autorització provisional pel termini de sis mesos per a l'obertura d'una
PISCINA situada al Camping l'Ombra, el titular de la qual n'és la societat L'OMBRA,
S.C.

L'efectivitat de la present Uicència queda condicionada a:

a- A la presentació d'una certificació d'un tècnic competent on consti que no

representa un rise per a la seguretat de les persones o actualització del certificat

presentat l'any anterior, en el termini màxim de deu dies.
b- De l'informe favorable que s'ha d'emetre per part de l'Entitat Catalana de Control

Ambiental, SLU, encarregada de portar a terme el control sanitari aplicable a les

piscines d'ús públic.

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

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

que certifico.

El Secretari
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"DECRET.- A la vila de Llançà, a catorze de juny de dos mil dos.

VIST l'informe emès per la Policia Local referent als treballs que s'estan realitzant al
carrer Garraf, núm. 11 consistents en restauració d'una pista de tenis per part del Sf. Miquel
Cunill,

ATÈS que no consta que s'hagi sol.licitat llicència d'obres per realitzar els esmentats

treballs,

Per tot això, aquesta Alcaldia HA RESOLT:

POSAR DE MANIFEST al titular de les instal.lacions Sf. Miquel Cunill, el procediment
iniciat sobre la legalitat urbanística, informant-lo que durant el termini de QUINZE DIES

pordrà consultar l'expedient que es tramita per la suspensió de les obres realitzades 1

al.legar i presentar els documents que estimi pertinents.

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

Llançà, en el lloc i data al principi assenyalats, davant meu, el Secretari que certifico".
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DEC RET .- A la vila de Llançà, a disset de juny de dos mil dos.

En relació a les obres que realitza el Sf. Angel Costa en representació de ZARINA
VACANCES, S.L. al carrer Andorra, núm. 4,

ATÈS que per Decret d'alcaldia de data 18.04.2002 va adoptar-se la següent resolució:

Prtmer= Mantenir la suspensió de les obres dels àtics del bloc gran i del bloc petit.
Segon.- Aportar Projecte Bàsic de legalització com a tràmit previ a la realització dels treballs
d'enderroc d 'una part de la coberta de l 'àtic del bloc gran amb entrada pel carrer Anoia.
Tercer. -. Mantenir la suspensió d 'obres de les plantes inferior, baixa i primera del bloc gran fins
tant no s 'hagi donat compliment a l 'apartat anterior.

VIST l'informe emès per l'Arquitecte Assessor municipal del dia 11.06.2002 del contingut
literal següent:

"En el seu dia el Sr. Costa i l 'arquitecte Sr. Anguera varen mostrar conformitat en suprimir
I 'actual coberta de l 'àtic problema, de manera que s 'adapti a ordenances. En I 'escrit es parla de
12,60 m. d'altura màxima i la màxima permesa és de 11,50 m. i es varen autoritzar la continuació
de les obres en tot quant no afectes a nova construcció en els dos àtics afectats per la infracctá i tot
això si es començava amb l'enderrocament d 'allò afectat.
Es presenta el Projecte Bàsic i es detecta que I 'ocupació de I 'àtic excedeix i a més ha de presentar
se el sótan en el bloc del carrer Anoia amb idèntica solució a la que es va presentar quan es va

aprovar el projecte. Les terres han de quedar a un metre per sota del sostre planta sótan.
Fins tant no és presenti allò sol.licitat no pot aixecar-se l 'aturada de les obres en els àtics. "

Per tot això, aquesta Alcaldia HA RESOLT:

PRIMER.- REQUERIR al Sf. Angel Costa en representació de ZARINA VACANCES,
S.L. perquè en el termini màxim de QUINZE DIES aporti documentació de les
modificacions introduises en el Projecte tècnic adaptades a ordenances d'acord amb el
contingut de l'informe de l' Arquitecte municipal.

SEGON.- MANTENIR la suspensió de les obres a que fa referència l'anterior Decret de
data 18.04.2002.

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, davan , el Secretari que certifico".

DE
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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 per Decret d'alcaldia de data 19.02.2002 va adoptar-se la següent resolució:

Primer.- Aixecar la supensió disposada per Decret d'Alcaldia de data 21-12-2001 i

requerir al Sr. Santiago Seisdedos, promotor dels actes d'edificació del carrer Sant Genís i
les Aigües perquè en el termini de quinze dies procedeixi a ajustar l'alçada de l'estructura
al projecte presentat i ajustat a les normes i a omplir de terres i a inutilitzar l'espai de la

planta baixa.

Segon.- Apercebre al promotor que transcorregut aquest termini sense haver executat les
obres, se'l tomarà a requerir perquè executi el que s 'ordena en l 'apartat anterior amb
l 'advertència que de no realitzar-ho, ho portarà a terme l 'Ajuntament amb despeses al seu

càrrec, per conducte d'execució subsidiària.
Tercer.- Realitzats els treballs requerits i previ informe de l'Arquitecte municipal, es

procedirà si s 'escau a autoritzar la continuació de les obres ajustades aplanejament.

Atès que en data 10.06.2002 s'ha registrat en aquestes dependències un escrit amb el núm.
2888 indicant que s'estant realitzant obres a l'esmentada finca,

VIST l'informe emès per l'Arquitecte Assessor municipal del dia 11.06.2002 del contingut
literal següent:

" Revisat l'expedient s'evidencia que en data 21.12.2001 es varen suspendre les obrer per
problemes i edificació de sótan en mitjanera. En data 19.02.2002 al Sr. Seisdedos se li va aixecar
la suspensió de la llicència d 'obres i se'l va requerir perquè en el termini de quinze dies procedís a

ajustar I 'altura de I 'estructura del projecte presentat i ajustés a normes la mitjanera omplint de
terres els espais de planta sótan que invadien les proximitats de les mitjaneres i una vegada
realitzats aquests treballs, es procediria si es complien les ordenances a la continuació de les
obres ajustades a llicència.
Personat a I 'obra he comprovat que s 'estava treballant i que no es feia cas de I 'escrit municipal,
ja que s 'estava treballant en les escales d 'accés i no es construien segons plànols presentats. No
s 'ha tocat I 'altura, tot i que s 'ha desmontat I 'encofrat, no s 'han omplert de terres els espais
contigus a mitjanera i no s 'han presentat plànols que certifiquin que I 'obra s 'ajustarà a les
ordenances.
Per això s 'ha de procedir a una nova aturada de les obres. "

Per tot això, aquesta Alcaldia HA RESOLT:

PRIMER.- SUSPENDRE com a mesura cautelar, els actes d'edificació que fa el Sr.
SANTIAGO SEISDEDOS al carrer Sant Genís i Les Aigües, ja que segons informe emès
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per l'Arquitecte municipal s'estava treballant en les escales d'accés i no es construien

segons plànols presentats. No s'ha tocat l'altura, tot i que s'ha desmontat l'encofrat, no

s'han omplert de terres els espais contigus a mitjanera i no s'han presentat plànols que
certifiquin que l'obra s' ajustarà a les ordenances.

SEGON.- REQUERIR al Sr. SANTIAGO SEISDEDOS perquè en el termini de dos mesos

ajusti les obres de l'immoble al contingut de l'anterior Decret de data 19.02.2002.

TERCER.- ADVERTIR al Sr. SANTIAGO SEISDEDOS que en cas d'incompliment total
o parcial del present Decret, i als efectes previstos a l'article 95 i 96 de la Llei 30/1992 de
26 de novembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo común, es procedirà a l'execució subsidiària.

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 m Secretari que certifico.
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DEC RET .

- A la vila de Llançà, el vint de juny de dos mil dos.

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

que consta que la finca urbana situada al Carrer Olot núm. 9, està plena de malesa, la

qual cosa representa un gran perill i rise d'incendi.

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

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

condicions de seguretat, salubritat i ornat públic.

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

HARESOLT:

REQUERIR als Srs. RAFAEL i JOAN CARLES MORA TORRENT, perquè en el

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

núm. 9.

ADVERTIR als Srs. RAFAEL i JOAN CARLES MORA TORRENT, que en el cas

d'incompliment del requerit, procedirà a iniciar-se expedient per tal de fer-ho aquest

Ajuntament pels corresponents Serveis, o mitjançant la contractació amb una empresa,

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

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

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

Secretari que certifico.

I

ilI,
j
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Vist l'informe emès pel Coordinador d'Obres i Urbanisme d'aquest Ajuntament, en el

que consta que la finca urbana situada a la Carretera de Portbou núm. 14, està plena de

malesa, la qual cosa representa un gran perill i rise d'incendi.

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

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

condicions de seguretat, salubritat i ornat públic.

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

HARESOLT:

REQUERIR. a COMERCIAL PRECAL S.L., perquè en el termini màxim de QUINZE
DIES procedeixi a netejar el terreny situat a la Carretera de Portbou núm. 14.

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

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

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

Secretari que certifico.
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DECRET

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

Examinades les sol.licituds per a la col.locació de boies amb mort per a les
embarcacions en platges del municipi a a la zona de varada de la platja del
Port, s'acorda:

Primer: CONCEDIR llicència, en el que és competència municipal, per a la
coLlocació de les seves boies amb mort als següents soLlicitants i a les platges
que s'indiquen:

Núm. 9 - Sr. André Pérez - platja de Grifeu
Núm. 10 - Sr. German Paus i Negre - platja del Port de Llançà
Núm.11 - Sr. Carlos Rivero Aznar - platja del Port de Llançà
Núm.12 - Sr. Francis Trueco - platja del Port
Núm. 13 - Sr. Joan Rosich Calsina - platja de Grifeu
Núm.14 - Sr. René Cros - platja del Cau del Llop
Núm. 15 - Sr. Guy Bonmarchand - platja de Canyelles
Núm. 16 - Sr. Josep Ma Puntí i Casas - platja del Port de Llançà
Núm. 17 - Sr. Josep Cabarrocas i Bonadona - platja del Port de Llançà

CONDICIONAT: AI previ pagament del canon establert i la presentació del
rebut actualitzat de l'assegurança per responsabilitat civil.

Segon: CONCEDIR llicència, en el que és competència municipal, per a la
col.locació d'una embarcació en la zona de varada del Port de Llançà als

següents soLlicitants:
Lloc C -Sr. Josep Ma Puntí

CONDICIONAT: AI previ pagament del canon establert i la presentació del
rebut actualitzat de l'assegurança per responsabilitat civil.

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

l'Ajuntament de Llançà, en el lloc i data amunt indicats, davant meu, El

Secretari, que ertifico.
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"D E CRE T.- A la vila de Llançà, a vint-i-set de juny de dos mil dos.

D'acord amb l'informe emès per l'Enginyer Assessor Municipal en data 25.06.2002, així
com l'informe emès per la Direcció General d'Emergències i Seguretat Civil, Brigada de
Girona del Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya, en relació amb el canvi
de titularitat i adaptació a la normativa vigent d'un RESTAURANT al Carrer Cap de

Creus, núm. 1, del qual n'és titular BOADA PUIGNAU, S.C.,

DECRETO:

ATORGAR llicència municipal per l'OBERTURA I FUNCIONAMENT d'un
RESTAURANT al Carrer Cap de Creus, 1, el titular de la qual n'és BOADA
PUIGNAU, S.C., pel fet d'haver-se complert els requisits i adoptat les mesures correctores

proposades.

CONDICIONANTS:

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."

El Secretari
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DECRET
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A la Vila de Llançà, a vint-i-vuit de juny de l'any dos mil dos.

Examinades les soLlicituds per a la coLlocació de boies amb mort per a les
embarcacions en platges del municipi a a la zona de varada de la platia del
Port, HE RESOLT:

CONCEDIR llicència, en el que és competència municipal, per a la col.locació
de les seves boies amb mort a la platja del Port de Llançà, als següents
soLlicitants:

Núm. 5 - Sr. Narcís Rispau i Planas
Núm. 18 - Sr. François Guirao
Núm.19 - Sr. Francois García
Núm.20 - Sr. Raymond Notebaert
Núm. 21 - Sr. Étienne Sánchez
Núm. 22 - Sr. Robert Baradat
Num. 23- Sr. Camille Viala

CONDICIONAT: AI previ pagament del canon establert la presentació del
rebut actualitzat de l'assegurança per responsabilitat civil.

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

Davant meu,
I Secretari
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DILIGÈNCIA DE CLOSA.- En aquesta data es procedeix al tancament del Llibre de

Resolucions de l'Alcaldia, que comprèn des del dia 7 de gener al 28 de juny de l'any
2002.

Llançà, a 30 de juny de 2002.

L'ALCALDE,

Josep M. Salvat lla i Suñer Narcís Subirats i Reynal
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